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ABSTRAKT 

 

Utifrån två pedagogiska metoder Verkstadsarbetet och Datorn som pedagogiskt verktyg 

är syftet med studien att söka svar på frågorna om hur elevers språklärande synliggörs 

samt vilka förutsättningar som ges för elevers språklärande. Studien är en fallstudie med 

etnografisk ansats. Vid datainsamlingen användes triangulering och de 

datainsamlingstekniker som användes var deltagande observationer, informella samtal 

med både elever och lärare samt en fokusgruppintervju med lärare. Resultatet visar att 

elevernas språklärande synliggörs genom olika typer av samtal, i analoga läspraktiker, i 

analoga skrivpraktiker, i digitala läspraktiker och i digitala skrivpraktiker. Studien visar 

vidare att ett stort antal förutsättningar, inom olika områden, ges för elevers 

språklärande. I den pedagogiska praktiken finns en atmosfär av tillit. Verkstadsarbetet 

ger förutsättningar för relationsskapande ur både ett elev- och ett lärarperspektiv vilket 

bidrar till att lärarna i större utsträckning kan anpassa undervisningen efter elevernas 

erfarenheter, intressen och behov. Alla elever ges möjlighet att utveckla ett minnande 

och lärande med hjälp av kulturella verktyg där främst datorn används som ett 

pedagogiskt verktyg. Den pedagogiska praktiken utgör en miljö där ett självreglerat 

lärande kan gro och växa. Tillsammans skapar lärare och elever en gemensam 

kunskapskultur som utmärks av aktivitet, kreativitet och lust att lära. 
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1 INTRODUKTION 

 

Utifrån den samlade kunskapsbild som vi har idag om barns språklärande, samt hur 

det faktiskt ser ut i våra skolor, är det högst relevant att ställa frågan: Varför 

förefaller det som om att organisationen av och undervisningsrutinerna i de lägre 

årskurserna i de flesta svenska skolor fortfarande idag år 2012 är tämligen likartad? 

Med tanke på hur väl beforskat området om barns språklärande har varit de senaste 

decennierna, borde teorin ha fått betydligt större genomslag i den pedagogiska 

praktiken. Begreppet språklärande innebär att lära sig ett språk. Det innefattar 

förmågorna att kunna dels tillägna sig språket och dels använda språket på ett 

adekvat sätt i olika situationer. Den här studien tar fasta på hur elevers språklärande 

synliggörs och vilka förutsättningar som ges för elevernas språklärande.  I enlighet 

med Nilholm & Åkesson (2007) anser jag att den pedagogiska forskningen ska 

belysa hela spektrat av elevers olikheter vilket enligt min mening även omfattar det 

specialpedagogiska fältet. Att inordna denna uppsats i pedagogik eller 

specialpedagogik känns inte angeläget. Eftersom hela spektrat av elever ingår i 

föreliggande studie kommer en rad olika teorier och perspektiv att mötas. En 

positionering är dock att studien utgår från ett relationellt perspektiv. Lärare i de 

tidiga åren bör anpassa undervisningen utifrån det språk som barnet har med sig när 

det börjar skolan. Mötet bör ske på ett sådant sätt att alla elever blir motiverade och 

aktiva i sitt språklärande. Ett stort problem i dagens skola är att glappet mellan det 

vardagsspråk många elever har och det språk som förmedlas i skolan är alldeles för 

stort (Skolinspektionen, 2011a). Tyvärr är inte detta det enda glappet när det gäller 

elevers språklärande. Det förefaller som om det finns flera glapp mellan forskningen 

och vad som faktiskt sker i den pedagogiska praktiken Frågan är om det har att göra 

med den outtalade komplexitet som pedagogisk praktik innefattar, utifrån det 

resonemang som Fritzén (2008) för. Författaren gör en liknelse med läkare och 

hävdar att pedagogisk praktik ska vila på vetenskaplig grund. Vi förväntar oss att en 

läkare handlar utifrån de senaste vetenskapliga rönen. Den underliggande frågan idag 

är: Varför förväntar vi oss inte det av lärare?  Egentligen gör vi väl det men den stora 

skillnaden, jämfört med läkare, pekar Tjernberg (2011) på: 

Pedagogisk forskning kan inte ge några färdiga ”recept”, eftersom de 

pedagogiska situationerna är beroende av sammanhanget och vilka lärare och 

elever som agerar i dem (Tjernberg, 2011, s. 14). 

Det finns inga färdiga recept när det gäller barns språklärande och uppenbarligen är 

det ett komplext område med många aspekter att ta hänsyn till. Forskningen, 

hitintills, har riktat ljuset mot individens förmågor, eller snarare brist på förmågor, 

samt individuella prestationer, där störst fokus har riktats mot de elever som har 

presterat sämst. Flera betydelsefulla aspekter som påverkar elevers språklärande har 

fått alldeles för lite utrymme inom svensk skolforskning. En viktig aspekt är hur 

elevers språklärande synliggörs utifrån de förutsättningar som ges, fokus på 

sammanhang istället för på individ. Ytterligare en aspekt är arbetslagets och lärarens 

oerhört betydelsefulla roll, för huruvida goda kunskapskulturer växer fram eller inte. 

Samtidigt bör mer ljus riktas mot de elever som redan i de tidiga åren har kommit 

långt i sitt språklärande. Lärare bör observera vilka förmågor de besitter som gör att 

de uppenbarligen är framgångsrika redan i sitt tidiga språklärande och därmed 

faktiskt också i sitt övriga lärande. Den kognitiva neurovetenskapen, som är en 

sammanslagning av psykologi och hjärnforskning, kan bidra med värdefulla 
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ledtrådar för förståelsen av den individuella variationen hos elever. Hela förklaringen 

ligger inte i att högpresterande elever enbart besitter en god läs- och skrivförmåga. 

Syftet med den här studien är att undersöka dels hur elevers språklärande synliggörs 

utifrån två pedagogiska metoder Verkstadsarbetet och Datorn som pedagogiskt 

verktyg, dels vilka förutsättningar som ges för elevers språklärande. De båda 

pedagogiska metoderna, beskrivs sist i bakgrundskapitlet.  

Betraktat ur ett skolperspektiv är barns språklärande ett område som är på väg att 

vidgas, vilket får till följd att även komplexiteten inom området ökar. Dagens lärare 

har betydligt mer att förhålla sig till när det gäller barns språklärande, jämfört med 

för bara några år sedan. Inom loppet av några år har stora förändringar skett både 

direkt och indirekt i vad som påverkar barns språklärande dels i samhället, dels inom 

skolans värld. Förändringar innebär inte med automatik problem, däremot kräver de 

reflektion och ställningstaganden. I vårt informationssamhälle, sker konstanta 

förändringar, och kraven på skriftspråklig kompetens tycks bara fortsätta att öka. En 

alternativ tolkning av att kraven ökar, är att det idag ställs förändrade krav på läs- 

och skrivförmågan. De digitala arenorna erbjuder enorma möjligheter att möta text i 

olika former, samt att kommunicera världen över både muntligt och skriftligt, dygnet 

runt. Med hjälp av olika slags medier byggs ett informationssamhälles kollektiva 

minne upp. Liberg & Säljö (2010) konstaterar: 

Det är både en demokratisk rättighet och skyldighet att kunna vara delaktig i den 

processen (Liberg & Säljö, 2010, s. 233). 

För att kunna delta i denna process krävs med andra ord inte bara väl utvecklade läs- 

och skrivfärdigheter. Liberg & Säljö (2010) drar slutsatsen att i ett mediesamhälle, 

byggs inte bara barns kunskaper och erfarenheter upp genom läsande, utan till och 

med deras identitet formas på detta sätt.   

Att kunna delta som aktiv medskapare i skolverksamheterna bidrar således till att 

bygga kunskaper, men inte bara det. Det ger också en bild av individen själv som 

en som kan delta i de här sammanhangen. Det är med andra ord grundläggande 

för en individ att kunna delta på ett funktionellt sätt i sådana här sammanhang – 

det är en fråga om identitet (Liberg & Säljö, 2010, s.235). 

Begreppet identitet återfinns i den nya läroplanen, Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 

2011) som håller på att implementeras. En ny läroplan innebär alltid förändringar 

och i den sista är fokus mer riktat mot språk och identitet än tidigare.  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s.9). 

Samtidigt trädde en ny skollag (2010:800) i kraft 1 juli 2011, i vilken det betonas att 

alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar.  Detta gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. I 1 kap 

Inledande bestämmelser, Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4§ står det: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen, 2010:800, s.11). 

Idag finns oerhörda möjligheter att uppväga och kompensera en bristande läs- och 

skrivförmåga med hjälp av digitala verktyg. Ytterligare en förändring att ta hänsyn 



3 

 

till är att det inte längre är tillräckligt att eleverna utvecklar en analog identitet, en 

digital identitet är också en nödvändighet för att kunna delta i dagens samhälle. 

Underförstått är att nästan all kommunikation på de digitala arenorna idag förväntas 

ske med en viss snabbhet, vilket också innebär krav på förmåga att kunna hantera de 

kulturella verktygen. Men möjligheternas mynt har också en baksida. Viktiga frågor 

att fundera över för dagens lärare är exempelvis vad som händer med de elever som 

inte kan kommunicera med snabbhet eller inte lär sig att hantera datorn som ett 

effektivt verktyg? Ställs de utanför den digitala kommunikationen eller väljer de att 

stå utanför? Lägg därtill att dagens elever som ska röra sig på såväl analoga som 

digitala arenor inte bara ska kunna avkoda utan även förstå vad de läser och hantera 

datorn som verktyg. Eleverna måste också kunna tolka, kritiskt granska och göra 

personliga ställningstaganden i allt större utsträckning. Dessa förändrade krav som 

ställs på dagens samhällsmedborgare, innebär i sin tur förändrade krav på skolan och 

det språklärande som sker där.  

Samtidigt som skolan står inför flera förändringar, utmaningar och 

ställningstaganden när det gäller elevers språklärande, är ytterligare en stor 

förändring på gång. Det som historiskt betraktat varit skolans huvuduppdrag, att lära 

barn läsa och skriva, tycks idag i allt större utsträckning ske redan före skolstart 

(Fast, 2007; Skoog, 2012). Den rådande samhällsutvecklingen med digitala medier är 

en bidragande orsak till att barn socialiseras in i skriftspråket betydligt tidigare, 

jämfört med hur det var för några år sedan. Språklärandet är ett resultat av mötet med 

kulturella verktyg och att barnet är tillsammans med andra människor; föräldrar, 

syskon och andra närstående. Ett sociokulturellt perspektiv på barns läs-och 

skrivutveckling har börjat göra sig gällande och det går inte att peka ut en speciell 

tidpunkt då lärandet startar. I forskning benämns fenomenet emergent literacy. 

Literacy är ett begrepp som börjar bli allt mer vanligt förekommande inom svensk 

språkforskning (Fast, 2007; Liberg & Säljö, 2010, Skoog, 2012). Termen literacy 

används för att tala om bruk av skrift och skriftspråkliga uttrycksformer och 

inbegriper så mycket mer än bara läsa och skriva. Barns läs- och skrivutveckling 

startar med andra ord tidigt och är en kontinuerlig process i en livslång språk- och 

kunskapsutveckling (Fast, 2007; Skoog, 2012).  

En stor förändring är att dagens lärare, i betydligt större utsträckning jämfört med 

tidigare, måste ta reda på hur långt barnen har kommit i denna process redan när de 

börjar förskoleklass (Fast, 2007). Borta är den tid då alla elever samtidigt började 

med samma bokstav i åk 1. Vi måste därför på allvar fundera kring hur vi organiserar 

verksamheten i de lägre årskurserna i svensk skola, med fokus på att optimera alla 

barns språklärande.  Vi måste också fundera över vilka meningserbjudanden eleverna 

möter med avseende på innehåll, form och sammanhang i det tidiga läs- och 

skrivlärandet. Viktigare än någonsin är att utgå från barnens kunskaper, intressen och 

erfarenheter, eftersom de är alltmer tänkande och kännande människor än tidigare 

(Skolverket, 2011).  Motivation och lust blir allt viktigare komponenter. Alla elever 

måste redan i de tidiga åren vara aktiva medskapare när det gäller språklärande, för 

att fortsätta byggandet av sin identitet på väg mot det livslånga lärandet.  

Målet är ju att alla elever ska betrakta sig själva som lärande människor och att de i 

allt större utsträckning kan reglera sitt eget lärande. Det är av största vikt att i den 

pedagogiska praktiken skapa en kultur som uppmuntrar nyfikenhet, samarbete och 

som tillåter misstag och funderingar utan färdiga svar. Uppenbarligen finns det flera 

faktorer som påverkar skapandet av en sådan kultur. 
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2 BAKGRUND 

 

Följande relevanta faktorer som påverkar språklärandet och skapandet av en 

kunskapskultur i den pedagogiska praktiken belyses i detta avsnitt; olika synsätt på 

läs- och skrivlärande, självreglerat lärande, datorn som verktyg samt lärarens 

betydelsefulla roll.  Dagens språklärande betraktas som ett omfattande och komplext 

område i förhållande till dagens medie- och informationssamhälle. En stor skillnad är 

att barns språklärande främst sker genom deltagande i aktiviteter som utvecklar 

språket. Idag ingår barn i en mängd olika sociala praktiker som i den här studien 

benämns med begreppet praktikgemenskaper. Hemma tillsammans med familjen, i 

skolan, på fritids, i fotbollslaget, i dataspelsgruppen – barn kan tillhöra flera 

praktikgemenskaper på en och samma dag (Wenger, 1998). På det här sättet lär sig 

barnen dels hur de ska agera i olika situationer, dels hur de ska uttrycka sig i dessa 

olika praktikgemenskaper. Det språk som förekommer i dessa praktikgemenskaper är 

högst varierande och barnen måste lära sig att anpassa sitt språk till rätt 

sammanhang. I skolan innebär det att eleverna måste få möta olika sammanhang och 

delta i olika praktikgemenskaper, för att utveckla denna aspekt av språklärande. Den 

här undersökningen utgår från praktikgemenskaperna, Verkstadsarbetet och Datorn 

som pedagogiskt verktyg, som beskrivs mer utförligt i slutet av bakgrunden.  

2.1 Olika synsätt på elevers läs- och skrivlärande 

Den forskningsbaserade (Frank, 2009; Jacobson, 1998: Swärd, 2008) kunskapen om 

läsning och läsundervisning har växt enormt under de senaste trettio åren. Området 

är väl beforskat och merparten har haft en psykologisk experimentell inriktning med 

mycket fokus på den enskilde individens förutsättningar för en god läs- och 

skrivutveckling. Det som främst studerats är läsning som en kognitiv process inom 

individen och isolerat från de läs- och skrivsammanhang som individen är en del av 

(Hoien & Lundberg, 1999; Jacobson, 1998). Myrberg (2009) anser att utvecklingen 

av läs- och skrivpedagogik i allmänhet, såväl som specialpedagogiska tillämpningar 

för barn med läs- och skrivsvårigheter har kantats av meningsmotsättningar. I 

grunden handlar det om olika synsätt på kunskap, lärande och forskning (Skoog, 

2012). Det förefaller som om mycket energi gått åt till att förstå 

meningsmotsättningar.  

Hur lärare på bästa sätt ska stödja barns läs- och skrivutveckling har varit en 

diskussion som pågått med växlande intensitet både i Sverige och internationellt. 

Läsinlärningspedagogiken tog på 1950-talet sin utgångspunkt i ”nedifrån- och-upp”-

processer, också benämnt som syntetisk metod eller ljudmetoden (Hoien & 

Lundberg, 1999; Myrberg, 2009). Tonvikten läggs på bokstavskunskap och 

förståelsen av sambandet mellan fonem och grafem. Eleverna ska upptäcka och 

förstå detta samband, de ska knäcka den så kallade läskoden. En bokstav i taget lärs 

ut och detta sker systematiskt utifrån tillrättalagda läroböcker (Herrlin & Lundberg, 

2007). Trots denna strukturerade undervisning finns det elever som kan ha svårt att 

förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Detta i sin tur påverkar deras möjligheter 

att knäcka läskoden och påverkar därmed elevernas fortsatta läsutveckling (Ingvar, 

2008; Lundberg, 2010). När det gäller skrivandet benämner Eriksen Hagtvet (2006) 

det som fonemorienterad skrivning.  
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Motståndarna till ljudmetoden menade att den inte motiverade barn att läsa. Istället 

infördes en ny läs- och skrivpedagogik som kallades ”whole language” (Myrberg, 

2009; Skoog, 2012). Denna metod innebar att eleverna skulle lära sig avkoda hela 

ord åt gången. Metoden blev starkt kritiserad på grund av sina uppenbara 

begränsningar. Istället kom den analytiska metoden som tar sin utgångspunkt i 

helheten det vill säga texten och sedan rör sig ner mot delarna. I Sverige fick denna 

metod genomslagskraft med LTG, läsning på talets grund. En läsinlärningsmetod 

som tar sin utgångspunkt i barnens språk (Lundberg, 2010). Lärarens roll är att 

vägleda till insikt om bokstäverna och att stötta barnet att utforska sambanden mellan 

ljud och bokstav. På så vis ska eleverna själva komma underfund med det fonetiska 

systemet. De ska på egen hand knäcka koden (Eriksen Hagtvet, 2006). Lundberg 

(2010) är kritisk till synsättet i en sådan metodik där läsaren ska försöka komma 

förbi avkodningsfasen helt. Dock pekar författaren på att läsning är en språklig 

process och att utgångspunkten måste vara barnets eget språk. 

Ytterligare en ingående och utdragen diskussion har pågått om hur själva läs- och 

skrivundervisningen ska gå till: form (formalisering) eller innehåll 

(funktionalisering) (Liberg & Säljö, 2010; Lundberg 2010; Skoog, 2012). 

Förespråkarna för funktionalisering betonar kontexen och det sociala samspelets 

betydelse för hur barn tillägnar sig skriftspråket (Fast, 2007; Nyström, 2002, Skoog, 

2012). Lundberg (2010) som förespråkar en mer formaliserad syn, hävdar att det 

visst tycks vara möjligt att lära sig tekniker, former och färdigheter för sig. Men 

slutsatsen författaren ändå drar är följande: 

En mer forminriktad färdighetsträning står inte i motsättning till verksamheter 

som är inriktade mot innehåll och funktion; problemet är att finna en lämplig 

avvägning (Lundberg, 2010, s.108). 

I teorin är det belagt att ett mer balanserat synsätt på läs-och skrivundervisning är att 

föredra (Myrberg & Lange, 2006).  Konsensusprojektet visar att svenska forskare är 

överens om att båda dessa undervisningssätt behövs, formalisering och 

funktionalisering (a.a). Flera resultat visar att framgångsrika lärare är de som förenar 

dessa arbetssätt där det råder en balans av explicit undervisning om avkodnings- och 

förståelsestrategier och funktionellt läsande och skrivande som är inriktat på innehåll 

och förståelse (Pressley, 2006; Skoog, 2012).  

Enligt Stanovich (1999) tog sedan ett nytt läskrig fart med vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkter. Författaren pekar på att i huvudsak var tre forskningsansatser 

neurofysiologi, kognitionsvetenskap och socialkonstruktivism inblandade. Alla tre 

ansatser producerar intressanta resultat var för sig. Problemet är dels att dessa 

resultat inte länkas till varandra för att leda till praktiskt användbara resultat, dels att 

de som i slutändan står som förlorare är eleverna. Idag anser flera forskare 

(Klingberg, 2011; Lundberg) att forskningsfälten borde samordnas för att eleverna 

ska stå som vinnare. Forskning beträffande barns språklärande växer och det har 

visat sig betydelsefullt när flera faktorer samverkar vilket påverkar hur barn 

utvecklar sitt språk. Utvecklingen ser olika ut mellan olika individer och den 

språkliga miljön i vid bemärkelse har stor betydelse i sammanhanget (Frank, 2009; 

Skoog 2012). Fast (2007) konstaterar i sin avhandling att: 

Läsandet och skrivandet sker aldrig i ett vakuum (Fast, 2007, s. 15). 

Forskare (Fast, 2007; Lundberg, 2010) poängterar att det skrivna språket hänger 

samman med det talade språket som eleverna känner till långt före skolstarten. 



6 

 

Lundberg (2010) menar att kunskapen om det skrivna språket och dess förhållande 

till det talade språket är betydande när det sedan kommer till läsutvecklingen. 

Författaren konstaterar att: 

Det kritiska pedagogiska problemet är hur man bäst ska överbrygga klyftan 

mellan barnets samtalsspråk och skriftspråk (Lundberg, 2010, s. 106). 

Gee (2001) pekar på ett sätt att överbrygga klyftan i den pedagogiska praktiken och 

anser att det är betydelsefullt för lärare att upptäcka informella och vardagliga 

aktiviteter där barn praktiserar läsande, skrivande och samtalande. Författaren menar 

att läraren genom att analysera dessa aktiviteter i större utsträckning kan anpassa sin 

undervisning utifrån varje elevs behov. Språkforskningen (Fast, 2007; Gee, 2001; 

Magnusson & Pramling, 2011) inser vikten av att vidga vyerna och 

empiriinsamlingen begränsas inte längre bara till skolmiljöer. Om forskaren 

verkligen vill förstå hur barn lär sig läsa och skriva så är det värdefullt att studera hur 

barnet i skilda sammanhang engagerar sig i sociala och kulturella sammanhang (a.a). 

Detta överensstämmer med det som Liberg & Säljö (2010) konstaterar, att läs- och 

skrivfärdigheter inte längre enbart är en fråga om en utveckling av tekniska 

färdigheter.  Såväl sociala och kulturella omständigheter, som geografiska platser 

och den historiska tidpunkten, har stor betydelse för vilka uttryck läsande och 

skrivande tar. Inom den anglosaxiska literacy-forskningen är detta centrala tankar. 

Idag betraktas inte text och textanvändning som åtskilda från andra 

kommunikationsformer (Fast, 2007). Författaren konstaterar att literacy-begreppet 

har haft olika betydelser under tid och att förskjutningar och utvidgningar av 

begreppets innebörd har skett. En lång tid definierades begreppet enbart utifrån ett 

läs- och skrivperspektiv. Men idag inbegriper det även situationer där elever omsätter 

något de skrivit till en annan uttrycksform exempelvis bilder, tabeller, diagram 

utifrån ett synsätt som omfattar ett utvidgat textbegrepp (Liberg & Säljö, 2010; 

Skolverket, 2011).  

Språkets muntliga sida har även kommit att inräknas i literacy-begreppet (Fast, 

2007). Elever bör lära sig att tala på ett bildat och mer litterat sätt i situationer som är 

influerade av skriftspråket (Fast, 2007; Liberg & Säljö, 2010). Folkesson (2004) 

konstaterar att lärarens sätt att tala har betydelse för barnens språkutveckling men 

också vilken roll läraren tilldelar eleverna i klassrumsinteraktionen. Enligt författaren 

bör eleverna få en aktiv roll som innebär att eleverna får tala och formulera egna 

tankar. Samtal betraktas fortfarande som störande i många klassrum trots att det är 

klarlagt att elever muntligt ska kunna uttrycka vad de tycker och tänker samt 

argumentera för sitt personliga ställningstagande (Folkesson, 2004; 

Utbildningsdepartementet, 2011).  För att kunna göra detta krävs dels förmåga att 

kunna reflektera dels förmåga att kunna samtala (Street, 2001). Vikten av att alla 

elever är aktiva när det gäller samtalandet betonas då det är en viktig demokratifråga 

(Liberg & Säljö, 2010; Street, 2001).  Enligt Street (2001) bör läraren betrakta eleven 

som en jämbördig samtalspartner, som ska tas på allvar och bemötas såväl med 

intresse som med respekt. Det aktiva medborgarskapet som samhället bygger på 

förutsätter att människor kan delta i olika slags literacypraktiker och att de förstår 

vad som sägs och kan uttrycka sin mening (Liberg & Säljö, 2010; Street, 2001). 

Street (2001) hävdar att det är en demokratisk rättighet att i skolan få lära sig hur 

literacypraktiker skapas och förändras vilka färdigheter som är nödvändiga för att 

eleven ska kunna delta och vara en aktiv medskapare. Enligt författaren måste dessa 

färdigheter utökas och hänsyn måste tas till framväxten av nya medier och nya läs- 
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och skrivarter. Carter (2006) instämmer och talar om literacy som en social praktik 

där skriftspråk, läsande och skrivande på något sätt är involverade i ett 

meningsskapande. Författaren använder begreppet “a pedagogy of rhetorical 

dexterity”, en pedagogik som ska leda till förståelse i nya praktiker. 

…./the ability to effectively read, understand, manipulate, and negotiate the 

cultural and linguistic codes of a new community of practice (the academy) 

based on a relatively accurate assessment of another, more familiar one (Carter, 

2006, s. 99). 

Skolan bör utgå från det språk barnen har med sig och ta hänsyn till att elever 

kommer till skolan med mycket olika bakgrund, både vad gäller erfarenheter och 

intressen för att gå in i skrivna texter (Carter 2006; Fast, 2007; Herrlin & Lundberg, 

2007). Något att fortfarande ta hänsyn till är skillnaden mellan pojkars och flickors 

läsning som är ett väl beforskat område. Fenomenet att pojkar generellt presterar 

sämre än flickor kvarstår (Frank, 2009; Lundberg, 2010, Swalander & Taube, 2007). 

Fast (2007) konstaterar att de allra flesta barn redan innan de börjar skolan mött 

skriftspråket och andra visuella symboler. De har på egen hand klurat ut instruktioner 

till spel, tolkat delar av tv-text, kopplat bild till text, tagit sig fram bland datorns 

tecken, symboler och bilder (Fast, 2007; Liberg & Säljö, 2010). Frågan är i vilken 

utsträckning dessa förmågor synliggörs i dagens standardiserade tester. I dag tycks 

kritiken mot dessa tester öka, betraktat utifrån flera olika perspektiv. Utifrån ett 

literacy perspektiv poängterar Carter (2006) att läs- och skrivfärdigheter inte är 

neutrala isolerade färdigheter. Dessa finns alltid i en socialt konstruerad kontext, 

vilket leder till författarens kritiska inställning till standardiserade tester när det 

gäller läs- och skrivförmågor: 

Thus/…/standardized tests of literacy must be understood as not only 

inappropriate but largely unethical in that the privilege particular contexts, 

identities, and knowledge while marginalizing all others (Carter, 2006, s. 98). 

Författaren ifrågasätter i vilken utsträckning dessa standardiserade tester är 

anpassade till dagens literacypraktiker. Pramling (2010) är inne på samma linje och 

problematiserar individuella tester ur ett teoretiskt perspektiv i förhållande till 

läroplanen:  

Med utgångspunkt i moderna teorier om samspel och interaktion förlorar både 

lärare och elever på att testa kunskaper, eftersom testprinciperna bygger på andra 

sätt att se på kunskap och lärande än de som ligger till grund för våra läroplaner 

(Pramling, 2010, s. 165) 

Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) bygger på konstruktivistiska teorier med 

sociokulturella inslag och inte i första hand på individualpsykologiska teorier 

(Selghed, 2004). Problemet är att större delen av de tester som används ute på skolor 

bygger på just de sistnämnda (Herrlin & Lundberg, 2007; Jacobsson, 2006). Precis 

som Liberg & Säljö (2010) konstaterar har literacypraktiker varierat under skilda 

tidsperioder och i olika sammanhang. Författarna menar att en följd av detta är att 

också synen på vad som är grundläggande färdigheter har varierat över tid. Betraktat 

ur ett vidare kunskapsperspektiv så ställer dagens kunskapssamhälle nya krav på hur 

kunskaper fungerar och förändras (Ertmer, 2005; Kroksmark, 2011; Marton & Pang, 

2006).  Selghed (2004) å ena sidan, instämmer och hävdar att synen på kunskap har 

förskjutits från kvantitativa aspekter till att idag mer betona kunskapens kvalitativa 

aspekter. Aspelin (2011) å andra sidan, konstaterar samtidigt att globaliseringen de 

senaste årtionden har bidragit till en växande konkurrens mellan olika skolsystem 
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och ett ökat fokus mot standardiserade kunskapstester på individnivå. I det här 

sammanhanget bör PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) nämnas som är en 

internationell studie som undersöker elevers läsförmåga i åk 4. Studien genomförs 

vart femte år och genomfördes första gången i Sverige 2001, 2006 och nu senast 

2011. De senaste resultaten presenteras i december 2012 (www.skolverket.se). 

Aspelin (2011) menar att resultaten från dessa tester har fått stor genomslagskraft 

och om elever från ett land har presterat bra, så är antagandet att landets 

utbildningssystem är framgångsrikt. Andra bakomliggande antaganden som på 

samma gång görs är att de viktigaste aspekterna av undervisning är möjliga att 

objektifiera, och att målet med undervisning är synonymt med vad elever presterar 

på individnivå. Motvikten till detta synsätt är det sociokulturella perspektivet, som 

redogörs för i kap 4. Precis som Bernstein (2000) hävdar finnas det inte ett neutralt 

förhållningsätt till kunskap eller hur kunskapsbildning sker. När synen på kunskap 

förändras och omvärderas, förändras också synen på lärande (Kroksmark, 2011; 

Lundgren, 2010). 

När det gäller synen på språklärande så pågår utvecklingen av literacyfärdigheter 

hela livet (Carter, 2006; Fast, 2007; Ivanic, 2004). Det moderna samhället fortsätter 

att utvecklas och genom att ingå i olika skriftspråkliga praktiker sker hela tiden ett 

utvidgat språklärande. Detta utvidgade språklärande låter sig inte enkelt fångas i ett 

standardiserat test. Istället bör språklärandet synliggöras och analyseras utifrån 

rådande literacypraktiker (Carter, 2006; Gee, 2001). Relevant för den här studien är 

därför literacyforskaren Ivanics (2004) meta-analys av olika sätt att betrakta språk, 

med fokus på skrivande, och vilka undervisningsmodeller de här synsätten kan leda 

till. Författaren urskiljer sex olika undervisningsmodeller där utgångspunkterna 

härrör från vilket sätt språket betraktas: 

Färdighetsmodell: Fokus ligger här på skriven text, skriftkod och grammatiska 

regler. Läsande och skrivande betraktas som färdigheter. 

Kreativitetsmodell: Här är såväl texten som läsaren och skrivaren i fokus. Eleverna 

antas lära in färdigheterna i samband med att de får läsa och skriva om det som 

intresserar dem.  

Processmodell: Läsaren och skrivaren är i fokus. Själva läs- och skrivhändelsen eller 

literacypraktiken står i fokus. Det handlar om en mental inre process och en yttre 

process att vara deltagare i en literacypraktik. 

Genremodell: Både deltagare och literacypraktiken står i centrum. Det viktiga är att 

kunna gå in i olika typer av texter som formats av sina sociala sammanhang och som 

fyller olika funktioner.  

En modell om sociala praktiker: Literacypraktiken är det centrala. Läsandet och 

skrivandet ses som målinriktade kommunikativa praktiker i ett socialt sammanhang 

som man lär sig genom att få läsa och skriva i autentiska sammanhang och för 

verkliga syften.  

En sociopolitisk modell: Inkluderar en politisk dimension, aspekter som makt och 

identitet är centrala. Den sociopolitiska arenan förändras. Det handlar om att göra 

eleverna medvetna om att de sociala, kulturella och historiska förhållandena påverkar 

(Ivanic, 2004).  

Dessa sex olika undervisningsmodeller används i den här studien för att urskilja 

vilket språklärande som sker.  Ivanic (2004) menar att dessa synsätt i förhållande till 

varandra innefattar spänningar och motsägelser. Slutsatsen författaren drar är att en 

lärare bör känna till de här sex olika sätten att se på språk, läsande och skrivande och 
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läs- och skrivundervisning samt att alla sex synsätt bör integreras i en 

skrivundervisning. Om läraren är medveten om dessa perspektiv är det därmed 

lättare att förstå den komplexitet som läsande och skrivande innebär i våra dagar 

(a.a).  

De nya mediernas roll i sammanhanget är ytterligare en dimension när det gäller 

grundläggande färdigheter och literacybegreppet. Begreppet som används är digital 

literacy och innefattar förmågan att använda de olika typer av stöd som finns 

inbyggda i tekniken (Fast, 2007; Liberg & Säljö, 2010; Skoog, 2012). Det är en 

literacypraktik på frammarsch och ett område som håller på att beforskas 

(Kroksmark, 2011; Lindahl & Folkesson, 2012; Watts & Lloyd, 2004). Watts & 

Lloyd (2004) lyfter fram den stora skillnaden mellan analogt och digitalt läsande. 

Det analoga läsandet är linjärt vilket det digitala inte är.  Idag krävs istället mer 

utvecklade färdigheter i bildläsande och hypertextläsande. Hypertextläsande innebär 

att läsaren kan hoppa hit och dit efter intresse, med hjälp av så kallade hyperlänkar.  

Det är upp till läsaren att själv välja relevanta läsvägar på dataskärmen. Poängteras 

bör att de nya läs- och skrivarterna inte är enklare, utan annorlunda (Kroksmark, 

2011; Liberg & Säljö, 2010; Skoog, 2012). De nya medierna och populärkulturen har 

blivit allt viktigare arenor för både lärande och socialisation (Fast, 2007; Säljö, 

2011). Lärare kan ha synpunkter på vilken typ av språkutveckling den 

kommunikationen befrämjar, men säkert är att det utvecklas språk- och 

kommunikationskompetenser som är nydanande och unika för vår tid (Liberg & 

Säljö, 2010; Kroksmark, 2011). Bjar (2008) konstaterar: Det språk vi utvecklar och 

lär oss är resultatet av de liv vi lever (Bjar, 2008, s. 17). Det språk som dagens barn 

utvecklar och lär kommer att vara ett resultat av det liv de lever beroende på vilka 

praktikgemenskaper de ingår i. Skolans praktikgemenskaper ska enligt Lgr 11 

(Utbildningsdepartementet, 2011) bidra med följande: 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig ny kunskap blir 

därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ (Utbildningsdepartementet, 2011, s.9) 

I dag poängterar forskare (Kroksmark, 2011; Marton & Pang, 2006) att det handlar 

om att skapa ett kunnande utifrån all information som finns tillgänglig. Tydligt är att 

nya och andra sociala gemenskaper bidrar till förändringar som i sista ledet har med 

kunskap att göra. Kroksmark (2011) ställer två högst relevanta frågor för dagens 

lärare att reflektera över: Vad är värt att veta? Vad behöver man lära sig när allt 

viktigt kunnande finns tillgängligt via de olika möjligheter som ryms under begreppet 

Internet? (Kroksmark, 2011, s.2). Det är inte längre möjligt att lära sig allt som 

tillhör ämnet eller kursen. Dagens elever måste kunna göra urval vilket innebär 

förmågor att kunna sovra, kritiskt granska och värdera all information som de möter 

(Kroksmark, 2011; Selghed, 2004). Den här studien vill belysa vikten av att dessa 

förmågor utvecklas redan i de tidiga skolåren. Utifrån Skolverkets (2009) 

konstaterande att språklärandet tycks ha blivit ett individuellt projekt där alltför 

många elever utelämnas till själva och sin egen förmåga att söka kunskap. Problemet 

tycks vara att alltför få lärare idag, arbetar målmedvetet med att förbereda eleverna 
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för ett självreglerat lärande, SRL (Clark, 2012; Ifenthaler, 2012). Något som också 

måste starta redan under de första skolåren. 

2.1.1 Sammanfattning 

Det finns ingen universell metod hur lärare ska arbeta för att på bästa sätt stödja 

barns läs- och skrivutveckling, då detta måste anpassas utifrån varje individ. Dock är 

det belagt att ett mer balanserat synsätt på läs- och skrivundervisning är att föredra, 

där både form och funktion ingår.  Det kritiska pedagogiska problemet tycks handla 

om hur lärare bäst överbrygger klyftan mellan barnets samtalsspråk och skriftspråk. 

Vikten av att eleverna ges utrymme att samtala för att utveckla förmågor som att 

reflektera och ta ställning poängteras utifrån ett demokratiskt perspektiv. Skolan bör i 

större utsträckning utgå från det språk barnen har med sig och ta hänsyn till att elever 

kommer till skolan med mycket olika bakgrund, både vad gäller erfarenheter och 

intressen för att gå in i skrivna texter. Eftersom standardiserade tester inte tar hänsyn 

till det nämnda problematiseras dessa utifrån ett literacyperspektiv, ett teoretiskt 

perspektiv och ett kunskapsperspektiv. Dagens utvidgade språklärande låter sig inte 

så enkelt fångas i standardiserade tester. Istället menar Ivanic att lärare bör analysera 

vilka undervisningsmodeller som integreras i undervisningen. Dessa 

undervisningsmodeller ligger till grund för vilket språklärande som synliggörs i 

studien. De nya mediernas roll bidrar till att dagens elever måste behärska både det 

analoga och det digitala läsandet. De nya läs- och skrivarterna är inte enklare utan 

annorlunda. 

2.2 Självreglerat lärande i förhållande till språklärande 

Swalander & Folkesson (2010) poängterar vikten av att studier liknande denna, där 

inlärningsmiljöer i de tidiga skolåren undersöks: 

../learning strategies adopted in the first school years might influence students´ 

learning habits through the following school years../ (Swalander & Folkesson, 

2010, s. 395). 

Tydligt är att dagens elever förväntas ta ansvar för sina egna studier och sitt eget 

lärande (Skolinspektionen, 2010). Lärare tycks utgå från antagandet att alla elever 

har resurser att på egen hand kunna uppnå detta, vilket inte är fallet (Ifenthaler, 2012; 

Zimmerman, 2002). Det finns tydliga gemensamma kännetecken hos elever i skolan 

som misslyckats brist på självförtroende, dålig motivation, känslan av att vara 

otillräcklig och brist på lärandetillfällen (Ingvar; 2008; OECD, 2002; 

Skolinspektionen, 2011a). Aspelin & Persson (2008) konstaterar att övergången från 

inlärning till lärande handlar om att rikta fokus från överföring av kunskaper (lärare-

elev) till själva kunskapsprocessen (elevens aktiva bearbetning av objekt). Lärare 

idag är mer inriktade på att lärande och kunskapsprocesser hos eleverna själva ska 

äga rum (Ifenthaler, 2012; Zimmerman, 2002). Självreglerat lärande (SRL) betraktas 

idag som en av de viktigaste komponenterna när det gäller det livslånga lärandet 

(a.a). Zimmermans (2002) definition av SRL: 

Self-regulation is not a mental ability or an academic performance skill; rather it 

is the self-directive process by which learners transform their mental abilities 

into academic skills (Zimmerman, 2012, s. 65). 

Den individuella variationen är stor. Beträffande framgångsrika SRL-elever är inte 

bara sannolikheten att de ska lyckas med framtida studier större, utan eleverna själva 

utgår från att de kommer att lyckas i framtiden (Swalander, 2006, Zimmerman, 
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2002). Ifenthaler (2012) menar att SRL är en komplicerad process, som innefattar 

flera dimensioner av både intern reglering och extern support. När det gäller intern 

reglering nämns begrepp som motivation, tillägnandet av lärandestrategier, 

metakognition och tilltro till sin egen förmåga (Clark, 2012; Ifenthaler, 2012).  Ett 

betydande uppdrag för skolan i dag handlar om att förbereda elever på att hantera 

nya situationer på framgångsrika sätt (Marton & Pang, 2006; Säljö, 2010b). 

Forskning idag (Magnusson & Pramling, 2011; Marton & Pang; 2006) pekar tydligt 

på vikten av variation när det gäller undervisning där eleven utrustas med en 

uppsättning strategier och redskap som är nödvändiga för att hantera nya situationer. 

Tyvärr är inte detta något som faktiskt sker i den pedagogiska praktiken, då 

Skolinspektionens (2010) granskning visar på att det motsatta är mer vanligt 

förekommande i dagens skola. Det vill säga att variationen på undervisningen är låg 

och eleverna utrustas i låg utsträckning med olika verktyg och strategier. Detta är 

alarmerande utifrån Kroksmarks (2011) resonemang om hur lärande numera går till. 

Författaren hävdar att lärande handlar om att kunna välja och organisera kunskaper i 

begripliga och överblickbara sekvenser. Detta innebär att eleverna också måste 

kunna göra strategiska och taktiska val när det gäller valet av verktyg för att söka, 

hitta och göra om information och kunskap till en egen kvalitet. För att kunna göra 

strategiska och taktiska val när det gäller verktyg är en logisk slutsats att det dels 

måste finns tillgång till olika sorters verktyg, dels måste eleven få nyttja dem i den 

utsträckning eleven behöver. Detta torde bidra till att öka elevens motivation. 

Motivation är en betydelsefull komponent när det gäller SRL (Swalander & 

Folkesson, 2010; Zimmerman, 2002). För att elever ska lära sig, krävs också en vilja 

att lära (Marton & Pang, 2006). Kroksmark (2011) konstaterar: 

Lärarens uppgift är att skapa förutsättningar för lärande – att verka så att alla 

elever utvecklar motivation för något som den enskilde eleven inte omedelbart 

ser vare sig glädjen eller lyckan i (Kroksmark, 2011, s. 12). 

Detta är något att ta i beaktande när det gäller språklärande. Skolverket (2011) lyfter 

fram att de senaste årens forskning visar, att barn tidigt gör medvetna val av vilka 

verksamheter de vill delta i och vara meningsskapare av samt vilka texter de vill vara 

med och läsa och skriva. Dagens barn är i allra högsta grad tänkande och kännande 

subjekt som gör sina val utifrån vad som är häftigt, spännande och vad som inte är 

det. Dessutom är de språkliga landskap som eleverna lever i mycket annorlunda 

jämfört med för bara tio år sedan (a.a). Fast (2007) konstaterar att numera ger hjältar 

från filmer och dataspel incitament till att barnen skriver och leksakskataloger till att 

de läser. Författaren poängterar betydelsen av att i skolarbetet ta vara på de läs- och 

skrivintressen eleverna redan har och de vanor de har utvecklat inom andra 

verksamheter. I syfte att vidareutveckla det till ytterligare andra sätt att läsa och 

skriva. Liberg & Säljö (2010) problematiserar och väcker tanken att skolans 

språkliga landskap faktiskt erbjuder många möten med både långa och komplexa 

texter och textuppgifter. Alltför sällan tycks dessa utgå från det språk som barnen har 

med sig (Skolinspektionen, 2011a). 

Det är en spännande uppgift och utmaning att göra de här mötena övervinnliga 

och meningsfulla för eleverna (Skolverket, 2011a, s.14). 

Det är ingen nyhet (Guthrie & Wigfield, 2000; Swalander & Folkesson, 2010; 

Vygotskij, 1986) att elever blir motiverade när en aktivitet är intressant, rolig och 

lagom utmanande. Gällande motivation fann Hattie (2009) att det är lättare att 

avmotivera elever än att motivera dem. Samtidigt som motivation inte är tillräckligt 
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för att ett språklärande ska ske. Marton & Pang (2006) menar att för att kunna 

tillägna sig lärandestrategier, som är en del i SRL, krävs det också att elever är 

engagerade.   

A necessary condition is, for instance, that the students are paying attention, that 

they are trying to learn (Marton & Pang, 2006, s.217). 

Författarna framhåller att detta är något som lärare utgår från, att eleverna vill och 

försöker lära sig. Att bara utgå från detta tycks inte vara tillräckligt då Hattie (2009)  

konstaterar att en betydande mängd forskning visar på att alltför många elever är 

fysiskt närvarande men mentalt frånvarande i klassrummet. Detta är ett dilemma då 

tillägnandet av lärandestrategier kräver aktivitet från elevens sida (Hodgen & 

Wiliam, 2011). En faktor som i allra högsta grad är av betydelse när det gäller 

språklärande är just ”time on task”. Jacobson (2006) konstaterar att elever som 

lägger ner tid på sitt lärande blir bättre jämfört med de elever som inte gör det, en 

tämligen logisk slutsats.  

Metakognition är en annan betydelsefull komponent när det gäller SRL (Swalander 

& Folkesson, 2010; Zimmerman, 2002). I pedagogisk forskning är det ett vanlig 

förekommande begrepp. Begreppet metakognition innebär att en individ har kunskap 

om sitt eget sätt att tänka och lära (Selghed, 2004; Swalander & Folkesson, 2010; 

Zimmerman, 2002;). Studier har visat att centralt för en god läs- och skrivutveckling 

är just metakognitiva förmågor.  Detta innebär att ha begrepp för att tala om språket, 

visa förmåga att kunna reflektera över kunskapsprocessen, hur det egna läsandet och 

skrivandet går till samt ha kunskap om olika strategier och hur de används 

(Lundberg, 2010; Magnusson & Pramling, 2011). Forskning (Selghed, 2004, Taube, 

2007) visar entydigt att elever ökar sitt lärande i betydande grad när de tränas i 

metakognitiva strategier. Applicerat på läsning menar forskare (Lundberg, 2010; 

Taube, 2007) att redan innan läsningen börjar ställer sig den aktive eleven frågan 

vilken typ av läsning som är relevant. Under läsningens gång relaterar eleven 

information från texten till tidigare erfarenheter och kunskaper. Om något skulle vara 

oklart, inser eleven att den måste gå tillbaka och läsa om. Elever som behöver stöd i 

sin läsutveckling, behöver också stöd i utvecklandet av metakognitiva strategier och 

gynnas av detta stöd. Dessa elever behöver i större utsträckning bli medvetna om 

sina styrkor och svagheter och vilka strategier som underlättar inlärningsprocessen 

av kunskaper och färdigheter. Eleverna måste bli medvetna om när de förstår 

respektive inte förstår, och de behöver veta hur de ska bära sig åt när de inte förstår 

(a.a). Något som eleverna är i behov av, är både verktyg för att bedöma sitt eget 

lärande och tillfällen att träna i att reflektera över sitt lärande (Magnusson & 

Pramling, 2011; Skolverket, 2011). Dock spelar det ingen roll hur många olika 

strategier och verktyg eleven utrustas med om eleven själv inte vet när eller hur dessa 

ska användas (Lundberg, 2010; Marton & Pang, 2006). Redan i de tidiga skolåren är 

dessa elever i stort behov av extern support och en lärare som ger tydlig återkoppling 

och feedback (Ifenthaler, 2012).  

Extern support handlar om det som eleven själv inte kan påverka till exempel 

lärarstöd i form av återkoppling och feedback av olika slag samt hur lärandemiljön är 

utformad (Clark, 2012; Ifenthaler, 2012; Swalander & Folkesson, 2010). Ifenthalers 

(2012) studie syftade till att undersöka vilken typ av lärarstöd och återkoppling som 

hade störst effekt, gällande SRL, i uppgifter av problemlösande karaktär. Resultatet 

visade att stöd av mer generell karaktär hade störst effekt. Ofta handlade det om 

frågor som: ”Vad frågar de efter? Vad måste du börja med?” Men också stöd i form 
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av ofullständiga meningar: ”För att närma mig lösningen på problemet steg för steg, 

så måste jag…”. Eleven ges då möjlighet att stanna upp och reflektera över nästa 

steg. Målet är att få eleven att fokusera på betydelsefulla aspekter när det gäller 

själva problemlösningsprocessen. Författaren poängterar att nybörjare, elever i de 

tidiga åren, behöver mycket stöd i början för att så småningom nå målet. I början är 

det nödvändigt med instruktioner av mer direkt karaktär eftersom elever inte kan 

förväntas ha dessa kunskaper (a.a). Detta är en mycket intressant och viktig del av 

lärandet i ett klassrum.  

Clark (2012) fann i sin studie att formativ feedback stärker SRL hos elever. Formativ 

feedback talar om hur eleven ska genomföra en uppgift mer effektivt. Betydligt lägre 

effekt hade feedback i form av beröm, belöningar eller straff. Att bara säga till en 

elev att jobba mer eller att göra om, har ingen effekt eftersom det inte ger en 

strategisk guidning. Istället behöver eleven instruktioner eller reflekterande frågor, 

som antingen leder till ytterligare frågor från eleven eller till en fördjupad förståelse. 

Vikten av att organisera lärandemiljön så att tyst kunskap synliggörs poängteras 

(Clark, 2012; Hattie, 2009). Genom att försöka skapa kunskapskulturer, som 

uppmuntrar lärande, kreativitet och där vikten av att dela kunskaper med varandra 

betonas synliggörs den tysta kunskapen (a.a). 

The personal nature of tacit knowledge motivates students because in a 

formative assessment classroom, their personal beliefs, opinions, and even their 

guesses are valued (Clark, 2012, s. 229). 

Författaren menar att elever då kan komma till insikt, att de själva och lärandemiljön 

har en ömsesidig inverkan på varandra. Hattie (2012) menar att optimalt för lärande 

är en atmosfär av tillit. Underförstått är att det inte bara är tillåtet att göra fel. Utan 

något som både lärare och elever välkomnar, utifrån antagandet ”mistakes are the 

essence of learning” (Hattie, 2012, s. 26). I en sådan lärandemiljö ställer elever 

mycket frågor eftersom det i ett sådant klimat är ”coolt att lära sig”. Sambandet 

mellan att engagera sig och att lära sig är tydligt för eleverna. Både elever och lärare 

är involverade i det lärande som sker. Hattie (2009) fann i sin studie att de mest 

kraftfulla skolfaktorerna finns inom skolor och kan relateras till klimatet i 

klassrummet. En känsla av ett positivt sammanhang i klassrummet beskrivs som en 

del av ett klassrumsklimat där målorientering, positiva mellanmänskliga relationer 

och socialt stöd är i fokus (Hattie, 2009; Myrberg & Lange, 2006). Clark instämmer 

genom att konstatera följande: SRL may exist only in environments where individuals 

are meta-cognitively, motivationally and behaviorally active participants in their 

own learning process (Clark, 2012, s. 230). Författaren poängterar vikten av SRL i 

dagens informationssamhälle i förhållande till ett livslångt lärande: 

Research consistently finds that the self-regulation of cognitive and affective 

states supports the drive for lifelong learning by: enhancing the motivational 

disposition to learn, enriching reasoning, refining meta-cognitive skills and 

improving performance outcomes (Clark, 2012, s. 205). 

Författarens tankar går i linje med det Hattie (2009) fann i sin studie; att en öppen 

kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever om kunskapsinnehållet, 

undervisningen och det lärande som sker eller inte sker är grundbulten och nyckeln 

till goda studieprestationer.  

What is most important is that teaching is visible to the student, and that learning 

is visible to the teacher (Hattie, 2012, s.17). 
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Intressant för den här studien är hur datoranvändning tycks kunna bidra till ett 

självreglerat lärande (Swalander & Folkesson, 2007; Swalander & Folkesson, 2010; 

Watts & Lloyd, 2004).  

2.2.1 Sammanfattning 

Självreglerat lärande (SRL) betraktas idag som en av de viktigaste komponenterna 

när det gäller det livslånga lärandet. Den individuella variationen är stor beträffande 

SRL, som är en komplicerad process. Den inrymmer både intern reglering och extern 

support. När det gäller intern reglering nämns begrepp som motivation, tillägnandet 

av lärandestrategier, metakognition och tilltro till sin egen förmåga. Extern support 

handlar om det som eleven själv inte kan påverka till exempel lärarstöd i form av 

återkoppling och feedback av olika slag samt lärandemiljön. Lärandemiljön är en 

avgörande förutsättning för att elever ska uppnå SRL. SRL kan enbart utvecklas i en 

miljö där eleverna ges möjlighet att utveckla metakognitiva förmågor, där 

undervisningen upplevs vara motiverande och där eleverna får vara aktiva och 

delaktiga i sin lärandeprocess.  

2.3 IKT: Datorn i klassrummet 

IKT, informations – och kommunikationsteknik, är ett begrepp som förekommer 

även inom skolans värld. Den här studien är begränsad till att främst belysa ett 

område inom IKT: datorer i klassrummet. Följande områden är i dagsläget inte 

särskilt väl beforskade exempelvis hur lärare tänker kring IKT-användning i 

undervisningen och komplexiteten gällande implementeringen av IKT är föga belyst 

(Ertmer, 2005, Kroksmark, 2011; Tondeur, Valcke & van Braak, 2008). 

Förhoppningen är att den här masteruppsatsen ska vara ett bidrag till dessa 

forskningsområden. Kroksmark (2011) talar om en övergång från analogt 

klassrumslärande till ett mer globaliserat och digitaliserat lärande. I den välbekanta 

analoga världen dominerar pennan och boken. Den digitala och web-relaterade 

skolvärlden är i dagsläget mer obekant. Författaren konstaterar att lärare idag 

uppenbarligen ställs inför stora utmaningar, för de måste ta hänsyn till både det 

analoga och det digitala lärandet (a.a). 

Vi är inne i en stretchad värld för lärande där skolan står mitt i båda dessa 

världar (Kroksmark, 2011, s.1). 

Medierådets (2010) rapport visar att 25% av barn i åldern 2-5 år använder dator flera 

gånger varje vecka. Därmed är det inte konstigt att förväntningarna ökar på att elever 

redan i de tidiga åren får tillgång till IKT, som en naturlig del av deras lärandemiljö 

(Dwyer, 2007; Tondeur, et al, 2008). Datoranvändning i klassrummet är även det ett 

komplext område, då datorn dels kan användas på olika sätt i de tidiga skolåren, dels 

finns det flera påverkansfaktorer huruvida implementeringen blir framgångsrik eller 

ej. Flera studier (Dwyer, 2007; Ertmer, 2005; Tondeur et al. 2008) visar på bristande 

lärarkompetens för att en framgångsrik implementering ska äga rum. Brister gällande 

såväl lärarnas datakunskaper som att lärarna själva inte har en klar tanke om hur 

datorn ska användas.  Vikten av en väl genomtänkt lärandemiljö för att tillgodose de 

behov och de utvecklingsmöjligheter som finns i olika grupper poängteras i flera 

studier. I grunden handlar det om lärarens syn på kunskap och lärande, för hur datorn 

kommer till användning i klassrummet (a.a). Antagandet Ertmer (2005) gör är att 

lärare i dag använder IKT på ett sätt som överensstämmer med deras egna tolkningar 

av läroplanen och deras rådande pedagogiska praktik. Konstaterat är att ju längre 
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bort en ny praktik är från en rådande praktik, desto lägre sannolikhet att 

implementeringen blir framgångsrik (Ertmer, 2005; Tondeur et al. 2008). Större 

chans att implementeringen blir framgångsrik är om läraren ingår i en professionell 

praktikgemenskap, ett arbetslag, där nya metoder och strategier diskuteras (Ertmer, 

2005). Lärare som har en positiv inställning till datorer använder i större utsträckning 

datorer i sin pedagogiska praktik. (Tondeur et al. 2008).  

Tondeur et al.(2008) går steget längre och menar att det inte bara handlar om 

arbetslag utan om vilken skolkultur som råder. IKT- implementering kan betraktas 

som ett viktigt led gällande skolutveckling. Skolkulturer som redan driver 

skolutveckling är mer benägna att använda IKT. Författarna poängterar vikten av att 

lärarna har en gemensam vision av hur datoranvändandet ska ske i den pedagogiska 

praktiken (a.a). 

A school´s willingness to be innovative is positively related to ´the use the 

computer as a learning tool´, meaning that schools with cultures that are open to 

innovations move forward with their use of ICT (Tondeur et al. 2008, s. 502). 

Olika sätt av datoranvändande kan urskiljas (Ertmer, 2005; Tondeur et al. 2008). 

Ertmer (2005) använder  begreppen low level technology use och high-level 

technology use. Det förra associeras med en praktik där läraren är utgångspunkten 

för vilket lärande som ska ske, medan det senare associeras med en praktik där 

eleven avgör vilket lärande som sker. Ertmer (2005) poängterar det inte är konstigt 

att lärare i början utgår från low level technology use, där datorn främst används till 

att; skriva med, förbättra datakunskaperna, leta fakta på Internet, vara en aktivitet vid 

Elevens val och träna moment genom drillövningar. Författaren pekar på vikten av 

att lärare i inledningsskedet av implementeringen utgår från sina egna datakunskaper, 

för att känna sig trygg och våga gå vidare. Low level technology use föregår high-

level technology use. Tondeur et al (2008) urskiljer tre olika sätt att se på 

datoranvändande: basic computer skills, the use of computer as an information tool 

och the use of computers as a learning tool. Författarnas sistnämnda synsätt är 

synonymt med Ertmers (2005) high-level technology use och  är på frammarsch runt 

om i världen under benämningen En-till-En projekt (Kroksmark, 2011).  

Att elevernas aktivitet ökar vid datoranvändning visar flera studier (Folkesson, 2004; 

Kroksmark, 2011; Watts & Lloyd, 2004). De områden som hittills har beforskats har 

främst fokuserat på elevers datoranvändande samt effekterna av datoranvändande.  

Studierna visar på liknande resultat; hjälpsamheten bland elever ökar, liksom 

motivationen, viljan att lära, nyfikenheten och skrivglädjen (a.a). Något som tydligt 

visade sig i Swalander & Folkessons (2010) fallstudie, var hur datorn bidrog och 

uppmuntrade eleverna i de tidiga skolåren till att stanna kvar i en uppgift, att behålla 

fokus. Tvärtemot visade dock resultaten från Kroksmarks (2011) studie att lärarna 

ansåg att datorn bidrog till att vissa elever istället fick svårigheter att hålla fokus. 

Dessa elever ägnade sig ofta åt annat, vilket Internet erbjuder med alla sina 

möjligheter. Det finns en uttryckt osäkerhet om eleverna verkligen lär sig det som 

anges i målen eller om de är ute och surfar på olämpliga sidor (Dwyer, 2007; 

Kroksmark; 2011; Watts & Lloyd, 2004). Men också att lärare inte exakt vet vad 

eleverna arbetar med eller hur arbetet är relaterat till kursplanemålen eller till 

uppsatta delmål (Kroksmark, 2011). Samtidigt visar resultat på att kvaliteten på 

elevernas arbeten förbättras, ur flera aspekter; dels blir det snyggt och lättare att läsa 

för såväl elever som lärare, dels är eleverna mer benägna att bearbeta sina texter 

(Swalander & Folkesson, 2010; Watts & Lloyd, 2004). Eleverna blir i högre 
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utsträckning intresserade av och engagerade i varandras arbeten samtidigt som 

samarbetet ökar (Folkesson, 2004, Kroksmark, 2011; Swalander & Folkesson, 2010).  

Ett exempel på detta är Thunqvists (2011) undersökning som är högst relevant för 

den här studien.  Undersökningen belyser hur elever minns och lär med hjälp av att 

använda stavningskontroll. Visserligen omfattar undersökningen elever i åk 8 under 

ett projektarbete i engelska men resultaten är överförbara till den här studien. I fokus 

är nämligen elevernas spontana användning av stavningsprogrammet och 

korrigeringar i samband med stavningskontrollens markeringar av misstänkta fel. 

Eleverna visar att de kan använda flera olika strategier i bearbetning av 

stavningsproblem. De tar hjälp av både stavningskontrollens rödmarkering och 

programmets listor med förslag på ersättningsord. Eleverna tar inte direkt fram 

listorna utan prövar sig självständigt fram och använder aktivt den diagnostiska 

funktionen som en vägledande resurs. Dessutom är eleverna mer benägna att lösa 

problemet utan lärarens hjälp genom att ta hjälp av kamraters språkliga kunskaper. 

Det diagnostiska programmet fungerar som ett kulturellt auktoritativt redskap 

eftersom redskapet har minne om språket till exempel hur ord stavas. Genom att 

använda redskapet blir eleverna aktiva problemlösare eftersom de blir tvungna att 

beakta språkets olika och komplexa dimensioner som stavning, grammatik, 

morfologi och lexikologi. Men framförallt hjälper redskapet eleverna att minnas och 

att lära sig ny stavning.  Thunqvist (2011) drar följande slutsats: 

Korrektioner av stavningsfel kan utifrån det studerade materialet karakteriseras 

som situationer för gemensamt lärande, minnande och kunskapsbildning 

(Thunqvist, 2011, s. 177). 

Flera av ovan nämnda resultat visar på att betydelsefulla komponenter beträffande 

SRL utvecklas och stärks med datoranvändning (Swalander & Folkesson, 2010; 

Watts & Lloyd, 2004). Watts & Lloyd (2004) menar att som en naturlig följd av att 

samarbetet mellan elever ökar, ökar också ljudvolymen i klassrummen vilket en del 

lärare betraktar det som positivt, medan andra anser det vara negativt.   

Uttalade nackdelar vid datoranvändande tycks i första hand handla om tekniska 

problem. En frustration som delas av både lärare och barn (Folkesson, 2004; 

Swalander & Folkesson, 2010). Tyvärr råder det en bristande tillit till yngre elevers 

förmågor att hantera datorer vilket framkommer i Dwyers (2007) studie. Studien 

belyser skillnaden i datoranvändning mellan yngre och äldre barn från förskola upp 

till åk 6. Resultatet visar att tillgången till datorer ökar i takt med elevernas ålder, 

liksom att förväntningarna på de yngre barnen är låga; att de inte självständigt kan 

använda datorn på ett adekvat sätt, utan istället är antagandet att de rent av kan 

förstöra den (a.a). 

Tydligt är att det fortfarande idag finns en ambivalens i frågan huruvida datorn ska få 

påverka den pedagogiska praktiken (Ertmer, 2005; Folkesson & Lindahl, 2012; 

Kroksmark, 2011). Ju yngre barnen är, desto känsligare tycks frågan dessutom vara. 

Detta visar Folkesson & Lindahls (2012) undersökning, genomförd på 31 blivande 

förskollärare. Två grupper kunde urskiljas, där en grupp anammade den nya 

teknologin medan den andra gruppen ansåg den vara ett hot mot den starka tradition 

som råder i förskolan. Frågan är hur länge den pedagogiska praktiken kan stå emot.  

Flera forskare är eniga om att pedagogiska praktiker idag, i stort sett är tvungna att 

förändras och istället skapa nya traditioner. Traditioner i vilka datoranvändning är en 

naturlig del av lärandemiljön (Folkesson & Lindahl, 2012; Kroksmark, 2011; Watts 

& Lloyd, 2004). Det handlar om att både se och reflektera kring såväl möjligheter 
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som svårigheter. Men precis som Ertmer (2005) konstaterar att när du väl börjat kan 

du inte vända tillbaka.  

Once you begin, it is impossible to return into your previous routines and habits 

(Ertmer, 2005, s. 26). 

Den största osäkerheten tycks dock handla om den förändrade lärarrollen, från expert 

och förmedlare till guide och handledare (Dwyer, 2007; Kroksmark; 2011; Watts & 

Lloyd, 2004). Kroksmark (2011) anser att lärarna med handledningsmetoden måste 

matcha kraven på stretchandet som stöder elevers utveckling i den digitala 

livsvärlden. Samtidigt som Folkesson (2004) poängterar att lärarens förhållningsätt 

är viktigare än själva datorn i sig. Varken datorer eller någon metod kan skapa 

klimat (Folkesson, 2004, s.9). 

2.3.1 Sammanfattning 

Den här studien belyser främst ett område inom IKT, nämligen datorer i 

klassrummet. I dagsläget saknas forskning inom följande områden; hur lärare tänker 

kring IKT-användning i undervisningen och komplexiteten gällande 

implementeringen är föga belyst. Lärare idag måste dock ta hänsyn till både det 

analoga och det digitala lärandet. I grunden handlar det om lärares syn på kunskaper 

och lärande för hur datorn kommer till användning i klassrummet. Implementeringen 

har störst chans att lyckas om läraren ingår i en professionell praktikgemenskap, ett 

arbetslag, där nya metoder och strategier diskuteras. De områden som hittills har 

beforskats har främst fokuserat på elevers datoranvändande samt effekterna av 

datoranvändande. Flera studier visar på likande resultat att hjälpsamheten bland 

elever ökar, liksom motivationen, viljan att lära, nyfikenheten och skrivglädjen. Men 

också att elever lär med hjälp av olika verktyg som finns integrerade i datorn till 

exempel stavningskontroll. I och med datoranvändning stärks och utvecklas flera 

viktiga komponenter beträffande SRL. Ändock kvarstår en ambivalens i frågan 

huruvida datorn ska få påverka den pedagogiska praktiken. Den största osäkerheten 

tycks handla om den förändrade lärarrollen, från expert och förmedlare till guide och 

handledare. 

2.4 Den betydelsefulla läraren 

Klarlagt är att hög lärarkompetens är en av de mest betydelsefulla beståndsdelarna i 

pedagogik som lyckas utveckla elevernas läs-och skrivförmåga (Ingvar, 2008; 

Myrberg & Lange, 2006, Lundberg, 2010). Goda kunskaper hos läraren, tidiga och 

ändamålsenliga insatser för de barn som är i riskzonen, kan bidra till att dessa barn 

inte utvecklar läs- och skrivsvårigheter (Ingvar, 2008; Jacobson, 2006). Forskare 

(Herrlin & Lundberg, 2007; Myrberg & Lange, 2006; Nyström, 2002) konstaterar att 

utmärkande för skickliga lärare är att de besitter ingående kunskaper om barns 

språkliga utveckling och om läs- och skrivprocessen. Liksom att det pedagogiska 

arbetet genomsyras av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt som tar sin 

utgångspunkt i elevernas utvecklingsnivåer, förmåga och individuella strategier. I 

läs- och skrivundervisningen måste en variation av läromedel finnas tillgängliga, på 

många olika nivåer och av många olika slag för att ge alla elever utmaningar (a.a). 

Ett allt vanligare sätt för lärare att utmana alla elever i den pedagogiska praktiken 

tycks vara att nivågruppera. Skolinspektionens (2010)  rapport visar att 

nivågrupperingar har ökat i svensk skola sedan 1990-talet. Resultaten gällande 

nivågruppering är dock inte entydiga. Flera studier visar på negativa konsekvenser 
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(Skolinspektionen, 2010). I rapporten (Skolinspektionen, 2010) framkommer att 

placeringen i en grupp ofta är permanent. Detta kan bidra till en sämre självvärdering 

hos eleverna, bristande motivation, men också till att lärarnas förväntningar på 

eleverna sänks, vilket medför att elevernas kunskapsutveckling hämmas. Hatties 

(2009) studie tyder på att grupperingar inom klassen ger generellt inga eller 

försumbara effekter på elevers studieprestationer och att effekten av nivågruppering 

är lika med noll. Samtidigt som det finns studier som visar på motsatta resultat 

(Mulkey, L.M, Catsambis, S, Steelman, L. C. & Hames-Ramos, M, 2009). 

Författarna fann att nivågruppering har positiva effekter om den är begränsad till ett 

eller två ämnen och om eleverna större delen av dagen befinner sig i heterogena 

grupper. Vidare fann författarna att nivågruppering är en klar fördel när elevers 

homogenitet i en specifik färdighet är kraftigt reducerad. Samtidigt poängteras vikten 

av att grupptillhörighet omvärderas och att lärare varierar nivån efter elevernas 

behov (a.a). Det senare tycks ligga i linje med det som finns formulerat i 

Skollagen(2010:800) i 3 kap Barns och elevers utveckling mot målen, Barnens och 

elevernas lärande och personliga utveckling 3§: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

(Skollagen, 2010:800). 

Hattie (2012) konstaterar att för att detta ska kunna uppnås i praktiken krävs 

strukturerad undervisning, med en tydlig progression i lärandet. Vikten av att inte 

släppa eleverna när de kan läsa flytande, eftersom en fortsatt god läs- och 

skrivutveckling kräver en fortsatt medveten och målinriktad undervisning poängteras 

(Lundberg, 2010; Myrberg & Lange, 2006). De lärare som lyckas bäst har tydliga 

mål (Hattie, 2012; Marton & Pang, 2006). Hattie (2012) konstaterar att synlig 

undervisning och synligt lärande uppstår när målen är tydliga för eleven, när målen 

är lagom utmanande och när lärare och elev tillsammans, på olika sätt, avgör i vilken 

utsträckning målen är nådda eller inte. Framför allt har framgångsrika lärare 

förmågan att möta eleverna, och anpassa undervisningen utifrån elevernas olika 

förutsättningar (Marton & Pang, 2006; Myrberg & Lange, 2006; Skolinspektionen, 

2011a). 

Anpassning innebär att ge eleven inflytande över undervisningen samt att som 

lärare ha en öppen attityd inför att alla elever är individer med olika 

förutsättningar, erfarenheter och intressen (Skolinspektionen, 2011a, s. 31). 

Problemet är att detta ovan nämnda inte tycks ske i den pedagogiska praktiken enligt 

Skolinspektionens rapport (2011a) Olika elever – samma undervisning. Det 

förekommer stora brister i dagens skolor när det gäller anpassningen av 

undervisningen efter elevernas förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter. 

Detta påverkar förutsättningarna för att eleverna ska känna sig delaktiga och ha lust 

att lära. Bristerna gäller både de elever som är i behov av särskilt stöd, samt 

högpresterande elever. Inte heller är målen för undervisningen tydliga. Lärarna utgår 

inte från att eleverna har något att lära av varandra. Det som dominerar och 

premieras i de flesta klassrum är eget tyst individuellt arbete (a.a). 

Just när det gäller språklärande varnar Lundberg (2010) för ödesdigra konsekvenser 

av mötet med en undermålig pedagogik; ”genom själlös drill och formella 

teknikövningar stör lärarna elevernas naturliga inlärning och dödar deras spontana 
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intresse för skriftspråket” (Lundberg, 2010, s.101). Det finns uppenbarligen 

fortfarande ett glapp mellan vetenskaplig teoribildning och professionell praktik 

(Myrberg & Lange, 2006). Gustafsson (2010) poängterar vikten av att lärare 

tillsammans dokumenterar, granskar, analyserar, reflekterar över och utvärderar den 

pedagogiska verksamheten. Myrberg & Lange (2006) är inne på samma linje och 

menar att det bland de professionella bör finns såväl en gemensam vetenskaplig 

grund för den praktiska verksamheten, som en enighet i grundläggande frågor. 

Frågan är ändå vilken genomslagskraft detta verkligen får i den pedagogiska 

praktiken. Eller om det mer har att göra med det som Swärd (2008) konstaterar om 

hur lärare tänker och reflekterar före, under och efter undervisningen tar sin 

utgångspunkt i deras erfarenhet och kompetens. Alla lärare har en subjektiv praktisk 

teori om undervisning och denna ligger till syvende och sist till grund för lärarens 

faktiska praktik (a.a). 

Hattie (2012) konstaterar att lärarens syn på sin egen roll är avgörande för hur väl 

han/hon lyckas i den pedagogiska praktiken. De lärare som är trygga i sin roll när det 

gäller språklärande och som har vårdat läs- och skrivpedagogiken är på väg att 

försvinna. Många av dem har redan gått i pension. Detta är ytterligare ett problem i 

svensk skola, då de lärare som har utbildats under 1990-talet har fått betydligt mindre 

i sin grundutbildning i läs- och skrivpedagogik jämfört med tidigare generationer 

(Myrberg & Lange, 2006). Hattie (2012) anser att i dagens skola behövs dels lärare 

med bedömarkompetens som lyssnar in elevens tankar kring sitt lärande, dels lärare 

som älskar sitt yrke: 

Passionately committed teachers are those who absolutely love what they do 

(Hattie, 2012, s. 27) 

Författaren menar att dessa lärare ständigt söker efter mer effektiva sätt att nå 

eleverna. Dessa effektiva sätt tar sin utgångspunkt i vetenskapliga antaganden, i tron 

att han/hon i egenskap av lärare faktiskt kan göra en skillnad för just den eleven sett 

ur ett längre perspektiv. Dessa lärare inser också vikten av att etablera ett gott 

klassrumsklimat (Frank, 2009; Hattie, 2009). Lärarna arbetar medvetet med att skapa 

ett klimat som bygger på tillit mellan lärare och elev och också mellan elever och 

elever (Hattie, 2009). För många elever är vikten av ett gott klassrumsklimat högst 

väsentligt och lärarens förhållningssätt kan vara avgörande (Frank, 2009; 

Skolinspektionen, 2011a; Taube, 2007). Lundberg (2010) poängterar behovet av 

goda möten med vuxna människor som bryr sig om eleven, att eleven betraktas som 

en unik och rik medmänniska och inte som en schablonbild av en med läs- och 

skrivsvårigheter (a.a). Aspelin (2010) är inne på samma linje och konstaterar: 

Om en elev upplever att läraren bryr sig om henne, möter henne som människa 

och inte bara som elev, vill henne väl, bekräftar henne innan hon vill göra något 

av henne, respekterar henne och har förtroende för henne – då väcks något som 

har pedagogisk potential mellan de båda (Aspelin, s. 47, 2010) 

Uppenbart är att det idag inte längre är tillräckligt att lärare har kompetens inom 

området läs- och skrivpedagogik för att ett självreglerat språklärande ska utvecklas. 

Det krävs något mer. Gustafson (2010) presenterar i sin avhandling Lärare i en ny tid 

en svårfångad kvalitet i pedagogiskt arbete. Den kan benämnas ömsesidig respekt, 

omtänksamhet, förtroende och äkta intresse för eleven. Författaren pekar på att det 

absolut nödvändiga är att relationen är genuin. Aspelin (1999) skriver något liknande 

och menar att lärarens roll i den moderna skolan bygger på att etablera goda 

relationer med eleverna. Under det senaste decenniet har en omfattande forskning 
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(Aspelin, 2010; Bartholo, Tunes & CarmenVillela Rosa Tacca; 2010) satt 

relationsbegreppet i centrum och visat på vikten av stabila, förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elever. Resultaten visar på att barns omsorgsbehov blir allt större 

medan skolan inriktas på snäva uppgifter och mätbara resultat (Aspelin, 2011). 

Undervisning är i grunden en fråga om möten mellan människor. Forskning 

(Aspelin, 2011; Aspelin & Persson, 2008; Bartholo et al. 2010) gör gällande att det 

finns en fokuspunkt mellan läraren och eleven. Ett synsätt som är högst relevant för 

den här studien. Gustafson (2010) formulerar det på följande sätt:  

Mening och kunskaper skapas sålunda mellan människorna med hjälp av språk 

och själva görandet och det som ”presteras” i mötet är betydelsebärande för det 

som kan produceras och bli verklighet (Gustafson, 2010, s. 35). 

Aspelin & Persson (2008) konstaterar att den mellanmänskliga myllan för 

kunskapens växt (Aspelin & Persson, 2008, s.39) har hamnat i skymundan. Aspelin 

(2010) använder den engelska termen meaning, som vid en översättning innefattar så 

mycket mer än bara mening. Det även innefattar kunskap och förståelse, dock 

används fortsättningsvis begreppet mening. Författarens utgångspunkt är att mening 

inte är något som överförs från läraren till eleven, ej heller kan eleven helt på egen 

hand uppnå mening. Mening är något som har sitt ursprung från och som uppstår 

genom ömsesidig aktivitet, från läraren och eleven (a.a): 

What really matters is not what I do to you or what you do to me but what we do 

to each other, or rather: what is being done to us. The main source of student´s 

understandings of the world and of educational creativity stems from the 

relationship between themselves and the teacher (Aspelin, 2010, s. 130).  

Detta ligger även i linje med det som Hattie (2009) fann i sin studie; vid en 

jämförelse av två elever med liknande studieförutsättningar spelade det inte någon 

roll i vilken skola de gick. Lärarens kompetens var inte heller den avgörande faktorn 

för elevernas studieresultat. Det som spelade roll var lärarens förmåga att skapa och 

etablera relationer. Författaren använder begreppet expertlärare om lärare som är 

framgångsrika i sina klassrum. Intressant är att dessa expertlärare också har 

förmågan att på sikt ha en positiv inverkan på eleverna när det gäller elevers lärande.  

Anmärkningsvärt är att elever som har mött expertlärare, i större utsträckning 

vidareutbildar sig och lägger ner tid på sitt lärande. Budskapet Hattie (2009) vill föra 

fram är inte att lärare har stor betydelse för elevernas resultat, utan att vissa lärare 

betyder mer än andra. Det handlar om lärarens förmåga att etablera relationer med en 

pedagogisk potential i sikte, något som i högsta grad är relevant för lärarna i de tidiga 

åren (a.a).  

Enligt Hattie (2012) är förutsättningarna som mest optimala för alla elevers lärande, 

när följande förhållande råder: ”teachers become learners of their own teaching, and 

when student become their own teachers” (Hattie, 2012, s. 14). När läraren blir 

mindre expert och mer människa, sker något som har en pedagogisk potential för 

både lärare och elev. Det tycks som om det är då som först det gemensamma 

skapandet av en kunskapskultur kan ske vilket är högst relevant för den här studien.  

2.4.1 Sammanfattning 

Läraren är betydelsefull i dagens skola. Vikten av att läraren har kompetens och 

kunskaper när det gäller barns språkutveckling och läs- och skrivprocessen 

poängteras. I ett tidigt skede kan läraren då upptäcka de barn som befinner sig i 

riskzon för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det pedagogiska arbetet bör 
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genomsyras av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt som tar sin utgångspunkt i 

elevernas individuella förmågor och erfarenheter. Läraren ska synliggöra lärandet för 

eleverna genom att ha tydliga mål. Tyvärr är det ovan nämnda något som inte tycks 

ske i den pedagogiska praktiken. Uppenbarligen finns det ett glapp mellan 

vetenskaplig teoribildning och professionell praktik. De lärare som lyckas i sin 

praktik är de som inser att lärarrollen idag inbegriper något mer. Att det också 

handlar om att skapa ett klimat som bygger på tillit mellan lärare och elev men också 

mellan elever och elever. Under det senaste decenniet har en omfattande forskning 

satt relationsbegreppet i centrum. Resultaten visar på att barns omsorgsbehov blir allt 

större medan skolan inriktas på snäva uppgifter och mätbara resultat. Undervisning 

är i grunden en fråga om möten mellan människor.  

2.5 Två pedagogiska metoder 

De forskningsområden, som låg till grund för diskussionerna i arbetslaget vid 

utarbetandet av de två pedagogiska metoderna; Verkstadsarbetet och Datorn som 

pedagogiskt verktyg, har blivit belysta i bakgrunden. Först beskrivs 

utvecklingsprocessen, sedan Verkstadsarbetet och sist utarbetandet av Datorn som 

pedagogiskt verktyg.  

2.5.1 Utvecklingsprocessen 

För att tolka och förstå utvecklingsprocessen som arbetslaget genomgick vid 

utarbetandet av de två pedagogiska metoderna användes den metodologiska modell 

som utvecklats vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet (Carlsson & 

Linnér, 2008). Modellen, som vilar på en kommunikationsteoretisk grund, visar på 

hur kunskapsprocessen utvecklas i olika faser och rör sig liksom ett 

pendlingsmönster i relationen mellan teori och praktik. Utifrån modellen belyses den 

pedagogiska praktiken som kommunikation. Med hjälp av samtalet möjliggörs mötet 

mellan teori och praktik. Författarna menar att läroprocessen kan fördjupas, både 

teori och praktik förstås i termer av diskursivitet, det vill säga något som diskuteras 

grundligt. Själva lärandet i sig grundas i en kommunikation där båda dessa delar 

finns med. Utgångspunkten för modellen är att alla inblandade har ett gemensamt 

intresse av en viss specifik fråga, problem eller fenomen som utgår från pedagogisk 

praktik t.ex. en fråga i ett arbetslag. Beträffande utarbetandet av Verkstadsarbetet så 

kom frågan att handla om: Hur organiserar vi verksamheten för att optimera alla 

elevers språklärande?  När det gällde Datorn som pedagogiskt verktyg så var frågan: 

Hur skulle datorn kunna användas i den pedagogiska praktiken? 

Carlsson & Linnér (2008) menar att om lärande ska ske måste arbetslaget 

tillsammans rekonstruera kunskap. Detta innebär i sin tur att de kunskaper och 

föreställningar som processen tar sin början i måste vara verklighetsanknutna, 

meningsfulla och appellera till den erfarenhet som de i arbetslaget har. Det är 

nämligen denna erfarenhet som ska bekräftas, utmanas eller genomgå en förändring. 

Vidare skriver författarna att erfarenhetsbaserad kunskap måste problematiseras så 

att den kan förstås i en vidare historisk och samhällelig kontext. ”Det är i mötet 

mellan praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap som nya perspektiv och därmed en 

fördjupad förståelse kan uppstå” (Carlsson & Linnér, s.134, 2008). Risk finns annars 

att problem löses på ett ensidigt och begränsat sätt, i en avgränsad kontext. Precis 

som författarna konstaterar så behövs ett gemensamt språk och tid för samtal. Det 

krävs även respekt för andras uppfattningar och argument för att kunna möta andra i 
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utmanade samtal och argumentera för olika former av kunskap, värden och normer. 

För att ett lärande ska kunna ske i själva samtalet som sådant så handlar det om vilket 

bemötande och förhållningssätt som deltagarna har till varandra. Författarna lyfter 

intressanta frågeställningar: Vilken grad av öppenhet finns? Vilken möjlighet finns till 

att växla perspektiv och se den andre? Hur fritt och kritiskt är det möjligt att tänka? 

(Carlsson & Linnér, s. 143, 2008). 

2.5.2 Verkstadsarbetet 

Det gemensamma intresset i arbetslaget grundade sig, som redan nämnts, i 

frågeställningen: Hur organiserar vi verksamheten för att optimera alla elevers 

språklärande? I inledningsskedet, vårterminen 2010, var ett gemensamt språk och tid 

för samtal i arbetslaget Förskoleklass- åk 2, betydelsefulla komponenter för det 

fortsatta arbetet. Med hjälp av olika sorters samtal strukturerade arbetslaget den 

samlade kunskapen som Carlsson & Linnér (2008) diskuterar. I diskussionerna 

framkom att lika hänsyn skulle tas till såväl de högpresterande eleverna, som till de 

elever som var i behov av mer stöd. Den teori som var aktuell redan i 

inledningsskedet var Vygotskijs (1978) teori om den proximala utvecklingszonen 

samt hur den skulle kunna omsättas i praktiken.  Medvetna val handlade om att 

organisationen skulle bidra till att möta eleverna där de befann sig. Undervisningen 

skulle utgå från elevernas intressen för att de skulle bli motiverade och eleverna 

skulle vara aktiva och delaktiga i sitt lärande. Medvetenhet och kunskap fanns hos 

pedagogerna att forskning (Myrberg & Lange, 2006) visar att i verksamheter med 

generellt goda lärandemiljöer, minskar behovet av specialpedagogiska insatser. Just 

eftersom lärarna i dessa miljöer i högre grad förmår att anpassa undervisningen efter 

eleverna. I en viss miljö är i eleven i behov av särskilt stöd, därmed inte sagt att 

han/hon skulle vara det under andra förhållanden (a.a).   

I det läget kretsade samtalen kring vilka förändringar som skulle kunna göras i 

verksamheten för att alla elever skulle utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. 

Diskussionerna i arbetslaget skedde med en öppenhet och med respekt för olika sätt 

att tänka, samt att tillåtas att vara kritisk. Det var en process av ifrågasättande och 

överskridande, men där en förståelse kunde ersättas med ny kunskap vilket i sin tur 

kom att innebära öppningar för nya möjligheter. Slutsatsen var att det mest effektiva 

torde vara en organisation där eleverna delades in i smågrupper utifrån Vygotskijs 

(1978; 1986) tankar om den proximala utvecklingszonen, med kontinuerliga 

gruppbyten som följd. Arbetslaget gjorde gemensamma bedömningar av varje barn 

utifrån Nya språket lyfter (Skolverket, 2011). Utifrån dessa bedömningar gjordes en 

första gruppindelning utifrån var barnen befann sig i sin språkutveckling. Nästa steg 

var tydligt formulerade mål som både barn, föräldrar och lärare kunde förstå och 

tolka. Mål skulle finnas i varje grupp, i syfte att kunna se progressionen i elevernas 

språkutveckling. Återigen skulle arbetslagets gemensamma kunskap systematiseras. 

Resultatet blev en omorganisation i åldersblandade grupper så kallade Verkstäder i 

svenska och matematik.  

För att implementeringen skulle bli framgångsrik var informationen till föräldrar av 

stor betydelse. Diskussionerna i arbetslaget resulterade i en 20 minuters föreläsning 

om barns tidiga läs- och matematikutveckling samt Vygotskijs (1978; 1986) teorier, 

vid ett föräldramöte vid höstterminens start 2010. Lärarna poängterade vikten av att 

erbjuda eleverna såväl möjligheten att stanna kvar i sin zon och inte gå för fort fram, 
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som att gå vidare till nästa. Feedbacken från föräldrarna efter det första 

informationsmötet var positiv.  

Första läsåret, ht 2010/vt 2011, arbetade eleverna i Verkstäder vid två tillfällen i 

veckan, 2*40 minuter med svenska och två tillfällen i veckan, 2* 40 minuter med 

matematik. Det fanns en grupp elever som inte var motiverade till skolarbete, men 

som var väldigt intresserade av traktorer. En Traktorgrupp bildades, där 

undervisningen tog sin utgångspunkt i traktorer. I inledningsskedet var det samma 

grupper i svenska och matematik, för att eleverna inte skulle uppleva det för rörigt. 

Förskoleklassen valde att inte delta i Verkstadsarbetet det första läsåret, men läraren 

fanns med i alla diskussioner redan från början. Vid datainsamlingen för den här 

studien är Verkstadsarbetet inne på fjärde terminen. Verkstadsarbetet har utvärderats 

kontinuerligt i samband med längre lov. 

2.5.3 Datorn som pedagogiskt verktyg 

Nästa steg i utvecklingsarbetet kom att handla om datoranvändning i den 

pedagogiska praktiken. Diskussionerna och utvecklandet av Verkstadsarbetet bidrog 

till insikten att arbetslaget i mycket begränsad utsträckning använde datorer i sin 

undervisning. De var främst ett verktyg för lärarna men inte för eleverna. Detta 

betraktades som ett problem då lärarna var rörande överens om att dagens elever 

måste lära sig att hantera och använda datorer.  

Den första frågan tog sin utgångspunkt i den pedagogiska praktiken: Hur skulle 

datorn kunna användas i den pedagogiska praktiken? Utvecklingsprocessen tog fart 

igen och pendeln rörde sig återigen från praktik till teori. Med inspiration från 

Tragetons (2005) bok Att skriva sig till läsning växte ursprungstanken fram med 

hjälp av samtal, att datorn skulle användas i den första läs- och skrivinlärningen. För 

att tolka och förstå praktiken behövde Vygotskijs (1978; 1986) teorier kompletteras 

med Wengers (1998) sociala teori. Begrepp som praktik, identitet, praktikgemenskap 

och meningsskapande diskuterades och arbetslaget kom fram till ett gemensamt 

synsätt på dessa begrepp. Men också hur de skulle kunna tänka sig att använda 

datorn i den första läs- och skrivinlärningen, med en klar teoriförankring. Pendeln 

rörde sig tillbaka mot praktiken. 

Detta ledde fram till att arbetslaget lade fram en projektbeskrivning för 

utbildningsnämnden en bit in på höstterminen 2010. Arbetsnamnet på projektet var: 

Att skriva sig till läsning. Utbildningsnämnden sade ja och i praktiken kom det att 

innebära att arbetslaget tilldelades 30 stycken Classmatedatorer. Datorerna blev 

tyvärr försenade och kom först efter vecka 8 vårterminen 2011. De kom därmed 

främst att användas i Verkstadsarbetet. Inte i den första läs-och skrivinlärningen som 

det var tänkt, då i stort sett hela åk 1 hade passerat. Efter en gemensam diskussion i 

arbetslaget togs beslutet att börja projektet höstterminen 2011. För att få mer 

inspiration och mer kunskap om hur detta faktiskt kunde fungera i praktiken, åkte 

stora delar av arbetslaget på studiebesök till Katrineholm. Lärarna i blivande åk 1, 

läraren i blivande åk 2, jag i egenskap av specialpedagog och rektor deltog. I och 

med detta problematiserades lärarnas kunskaper och erfarenheter ytterligare och 

kunde därmed förstås i en vidare samhällelig kontext så som Carlsson & Linnér 

(2008) beskriver. Eftersom lärarna under vårterminen, i och med användandet av 

datorn som ett pedagogiskt verktyg, hade upptäckt vilka möjligheter som 

datoranvändningen hade att erbjuda. Detta fick till följd att en egen metod för 

datoranvändning i åk 1 utarbetades dels med inspiration från Trageton och 
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Katrineholmsbesöket, dels utifrån lärarnas kunskaper och erfarenheter av den första 

läs- och skrivinlärningen. Tanken var att eleverna skulle tillverka sin egen 

bokstavsbok, dels med färdigt, dels med eget material. Vid höstterminens start skulle 

åk 1 delas in i två grupper. I den grupp som hade kommit längre i sin läs- och 

skrivutveckling skulle finnas en lärare. I den andra gruppen, som var betydligt färre 

till antalet skulle en klasslärare och jag som specialpedagog finnas. Alla elever skulle 

utifrån sin utvecklingsnivå skriva på dator.  

En föräldrainformation hölls igen höstterminen 2011, då förutsättningarna för 

Verkstadsarbetet förändrades i och med att datorerna välkomnades in på den 

pedagogiska arenan. För att rent organisatoriskt kunna möjliggöra arbetet med 

bokstavsboken i åk 1 var det tvunget att ske på Verkstadstid 4*40 minuter per vecka. 

Verkstadsarbetet kom från höstterminen 2011 därmed att enbart omfatta svenska. I 

föräldragruppen fanns föräldrar som också hade haft barn när Verkstadsarbetet 

startade höstterminen 2010. Dessa uttryckte en mycket positiv inställning till det 

utvecklingsarbete som skett och välkomnade att arbetslaget också satsade på 

datoranvändning. 

Det uppstod tyvärr många tekniska problem av olika karaktär vid starten ht 2011. 

Detta fick till följd att datorerna inte alls kunde användas i den utsträckning det var 

tänkt. Lärarna tvingades att ge upp den ursprungliga projekttanken ”Att skriva sig till 

läsning”. Men trots tekniska problem gav arbetslaget inte upp. Istället kom 

diskussionerna mer att handla om: Hur kan vi använda datorn som ett pedagogiskt 

verktyg? Detta utvecklingsarbete har fortgått. Vid ytterligare två tillfällen har 

arbetslaget deltagit i föreläsningar, anordnade av AV-media, kring temat Att skriva 

sig till läsning, en höstterminen 2011 och en på vårterminen 2012. Vid 

datainsamlingen för den här studien är Datorn som pedagogiskt verktyg inne på 

andra terminen. Således har åk 1 och åk 2 använt Datorn som pedagogiskt verktyg i 

snart två terminer. 
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3 PROBLEM 

Utifrån all kunskap som vi har idag om barns språklärande, samt hur det faktiskt ser 

ut i våra skolor (Skolinspektionen, 2011a), finns det en fråga som är högst relevant 

att ställa idag: Varför förefaller det som om att organisationen av och 

undervisningsrutinerna i klasser i de lägre årskurserna i de flesta svenska skolor 

fortfarande idag år 2012 är tämligen likartad? Kanske måste vi i svensk skola på 

allvar fundera kring hur vi organiserar verksamheten i de lägre årskurserna, med 

fokus på att optimera alla barns språklärande. Det finns många faktorer som är 

intressanta i sammanhanget som exempelvis om det mest optimala är att göra det 

klassvis. Vilka andra sätt kan fungera? Ytterligare faktorer av stor betydelse i dagens 

samhälle är hur undervisningen sker och hur datorn används i undervisningen. 

Utifrån de två pedagogiska metoderna som använts; Verkstadsarbetet och Datorn 

som pedagogiskt verktyg, är syftet med den här studien att genom observationer av 

elever och med hjälp av informella samtal med elever och lärare, samt med 

lärarintervjuer i fokusgrupp, söka svar på frågorna:  

* Hur synliggörs elevers språklärande? 

* Vilka förutsättningar ges för elevers språklärande?  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Studiens utgångspunkter är ett sociokulturellt perspektiv med fokus på Vygotskij, 

Wenger och Säljö samt ett neurovetenskapligt perspektiv för att tolka och förstå den 

individuella variationen. Kapitlet inleds med en generell presentation av det 

sociokulturella perspektivet, därefter följer varje författares bidrag till vad som är 

relevant för den här studien. Avslutningsvis redogörs för det neurovetenskapliga 

perspektivets bidrag till den här studien. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö, Mäkitalo & Jakobsson (2011) menar att det sociokulturella perspektivets 

upphovsman var Vygotskij, då han medvetet försökte att bryta både med de 

rationalistiska och empiristiska perspektiven. Det sociokulturella perspektivet belyser 

hur barn genom samspel med människor i den egna omgivningen blir delaktiga i de 

föreställningar och kunskaper, som är aktuella i en viss kultur eller ett visst samhälle 

(Säljö, 2000). Flera begrepp förknippas med det sociokulturella perspektivet och 

kursiveras i texten för att synliggöras.  

Människan använder sig av redskap eller verktyg i allt hon gör (Vygotskij, 1978). 

Författaren konstaterar att det finns två olika slags redskap: fysiska och språkliga. 

Fysiska redskap har människan tillverkat för ett särskilt syfte och dessa brukar också 

kallas för artefakter. Dessa verktyg och redskap har en utvecklingshistoria och de 

förändras ständigt genom att de används i nya sammanhang (a.a). Språkliga redskap 

är av en annan karaktär, de är intellektuella, kommunikativa, diskursiva och mentala 

(Säljö, 2010b). Det främsta redskapet för att göra barn delaktiga i mer abstrakta 

kunskaper och färdigheter i samhället är språket (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1986). 

Med hjälp av språket kan eleverna förstå och analysera världen. Genom att 

kommunicera med andra utvidgas elevernas erfarenheter bortom det som de själva 

har varit med om. Samtalets betydelse för lärande betonas inom det sociokulturella 

perspektivet (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1986; Säljö, 2000; Säljö 2010b).  

Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande 

(Säljö, 2010a, s. 33). 

Begreppet appropriering används för att förtydliga att barn tillägnar sig sätt att tala 

och tänka som de tar över från andra (Vygotskij, 1978). Författaren menar att språket 

återanvänds och modifieras. Både de fysiska och språkliga redskap medierar, 

förmedlar, verkligheten för människor i konkreta verksamheter (Säljö, 2000).  

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 

ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap 

(Säljö, 2000, s. 81). 

Människans sätt att arbeta, kommunicera och leva förändras i takt med att 

utvecklingen av kulturella redskap förändras. Detta innebär att vårt sätt att lära och 

tolka världen också förändras (Säljö, 2010a). 

4.1.1 Vygotskij 

Vygotskijs (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1986) teori om den proximala 

utvecklingszonen är högst relevant för den här studien. Den beskriver relationen 

mellan elevernas vardagstänkande och det vetenskapliga tänkandet, samt lärarens roll 

att utmana elevens tänkande. Varje elev ska vägledas utifrån olika individuella mål. 
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De uppgifter eleven möter ska inte vara för lätta eller för svåra. För att optimera 

elevens tänkande och lärande, ska uppgifterna finnas i elevens proximala 

utvecklingszon. Om läraren ska kunna ge eleven uppgifter på rätt nivå måste läraren 

dels veta var eleven befinner sig i sitt språklärande, dels försöka inta elevens 

perspektiv i lärprocessen. Läraren måste vara angelägen om att förstå hur eleven 

tänker och hur han/hon kommer fram till sina slutsatser, för att kunna vara ett stöd 

när han/hon strukturerar sina kunskaper. Läraren eller någon kamrat som kan mer, 

kan vara ett stöd för att eleven ska nå fram till en djupare och mindre ensidig 

förståelse. Vygotskij (1986) förtydligar begreppet appropriering och menar att sättet 

som den personen talar med eleven på, och även de problemlösningsstrategier de 

tillsammans använder, sedan bearbetas och utvecklas av eleven och blir till dennes 

egna strategier. 

Relevant för den här studien är även författarens dialektiska teori (Vygtoskij, 1986) 

som behandlar språkets och tänkandets inbördes utveckling, varför begreppet 

språklärande används i studien. Tänkandet och språket är det mest centrala för 

medvetandet. Dessa begrepp är nära förknippade med varandra. Förhållandet mellan 

tanke och språk är komplext och sambandet etableras under barnets utveckling. Det 

som förenar tänkande och språk är ordbetydelsen, då den är språk och tänkande på 

samma gång. Själva begreppsutvecklingen påverkas av hur ordbetydelsen utvecklas 

och detta sker i förhållande till olika föremål i omgivningen. Författaren gör en 

skillnad på vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp, vilket innebär att begreppen 

förhåller sig till ett sammanhang. Vardagsbegrepp har tillägnats genom empirisk 

erfarenhet till skillnad mot de vetenskapliga begreppen som är teoretiska. Dessa 

begrepp ska mötas och det är det som undervisning handlar om. De erfarenheter 

eleverna har med sig ska konfronteras med vetenskapernas begrepp. För många 

elever blir detta svårt och där spelar läraren en avgörande roll. Tanke och språk är 

inte bara förbundna till varandra utan fungerar också som en förbindelse mellan det 

intellektuella och det affektiva. Det är inte möjligt att förklara tänkandets uppkomst 

om man isolerar tänkandet från känslolivet. Relationens betydelse för lärande belyses 

i bakgrunden. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk 

eller tänkande (a.a). Barn är sociala från början och språket fyller en social funktion 

genom dialogen med andra människor. Det är interaktionen mellan utveckling och 

undervisning som är förutsättningen för lärandet (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1986) 

Språket i sin tur utvecklas i en social miljö och en stor del av meningsbildningen 

involverar språk. Med hjälp av diskussioner och samarbete kan förståelse växa fram 

där eleverna uppmuntras till att bättre uttrycka sina egna åsikter för att på så sätt nå 

fram till ett slags möte med andras medvetande och deras egna synpunkter och 

ställningstaganden (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1986). 

4.1.2 Säljö 

Säljö (2000; 2010a, 2011) har utvecklat det sociokulturella perspektivet i Sverige och 

det är främst hans tankar kring utvecklandet av redskap och verktyg som är relevanta 

för den här studien. Författaren (2010a) konstaterar att det inte bara handlar om 

tekniska uppfinningar som bidrar till stora förändringar, utan även om symboliska 

och kognitiva redskap som språk, bilder, skrift och lagar. Människan utvecklar 

ständigt verktyg och redskap som bär kunskaperna och erfarenheterna vidare (Säljö, 

2010a). Det väsentliga idag är att vi har utvecklat både intellektuella och materiella 

strategier för att kompensera bristande förmågor (Säljö, 2011). Pramling & Säljö 
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(2011) menar att vårt intellekt och medvetande är delar av interagerande system där 

minnesfunktioner distribueras mellan människor och ingår i sammanhang som 

bygger på användet av såväl språkliga som fysiska artefakter.  

Det vi inte har i huvudet, kan vi ha på papper eller i någon elektronisk resurs 

(Pramling & Säljö, 2011, s. 55) 

Vidare anser författarna att om inte sådana här hjälpmedel hade utvecklats skulle 

våra kunskaper och intellektuella förmågor inte ha kunnat utvecklas som de faktiskt 

har gjort. I samverkan med de resurser som finns tillgängliga omkring oss, har våra 

sätt att lära och minnas utvecklats. Elever lär sig att minnas genom samspel med 

andra människor genom att utveckla förmågor att minnas som är ändmålsenliga. 

Säljö (2011) menar att för att förstå hur elever tar till sig kunskaper eller hur de 

minns, så måste forskare se hur de agerar i situationer när detta äger rum. Det räcker 

inte att bara studera den isolerade hjärnan eller individen. Författaren framhåller att 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv så behandlas minnande som en del av och en 

ingrediens i elevernas aktivitet. Det påverkar hur elever agerar, löser problem och 

organiserar sin vardag. Eleverna lär sig strategier för att organisera erfarenheter och 

information och de lär sig att använda verktyg – papper och penna, digitala minnen – 

för att minnas (Säljö, 2011). Pramling & Säljö (2011) konstaterar att i dag bidrar den 

digitala tekniken till att allt fler av våra analytiska förmågor kan få stöd i 

digitaliserade redskap som gör analyser, dirigerar oss, söker information, gör 

beräkningar och en mängd liknande operationer. Faktum är att antalet tankestöd som 

integreras på det här sättet ökar hela tiden. Detta får till följd att våra sätt att minnas 

och lära i olika verksamheter förändras. Betraktat ur ett sociokulturellt perspektiv 

innebär det att minnande är en ständigt närvarande resurs för meningsskapande och 

inte en enbart en fråga om att reproducera information (a.a). 

  

4.1.3 Wenger 

Relevant för den här studien är Wengers (1998) tankar om situerat lärande vilket 

innebär att allt lärande äger rum i en bestämd situation och att denna situation är av 

betydelse för lärandets karaktär. Författaren menar att det inte bara är den konkreta 

situationen som sätter sin prägel på det lärande som äger rum, utan den har också 

betydelse för vilka av de redan utvecklade läroresultaten som aktiveras. Enligt 

Wenger (1998) har en viss typ av situationer speciella lärokvaliteter och lärandet 

omfattar olika aspekter och dimensioner. Författaren har gått vidare med begreppet 

praxiskollektiv som det avgörande ramvillkoret för lärande. Gustafson (2010) kallar 

det för praktikgemenskaper vilket är ett begrepp att föredra och som används i den 

här uppsatsen.  

Wengers (1998) teori är också relevant för den här studien utifrån det resonemang 

som Korp (2003) för att synen på skolan har förändrats. Tidigare var det en plats dit 

eleverna kom för att tillägna sig kunskaper som de inte kunde få någon annanstans. 

Siktet var inställt på att kunna använda dessa kunskaper och färdigheter i framtiden 

för att skaffa sig ett bra yrke. Idag har skolan gjorts till en plats för ”identitetsarbete”. 

En plats där eleverna ska lära känna sig själva och utveckla vissa värderingar och 

personlighetsdrag. Eleverna är i skolan ”för att bli någon” och inte som förr, ”för att 

bli något (a.a). 
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En social teori om lärande måste innefatta komponenter som är nödvändiga för att 

socialt deltagande som en läro-och kunskapsprocess ska kunna bestämmas. Begrepp 

som förknippas med Wengers (1998) teori är följande; praktik, praktikgemenskap, 

mening och identitet. Enligt författaren återfinns begreppen identitet och praktik nära 

varandra och utgör varandras förutsättningar. Det ena begreppet behöver det andra 

för att få sin fulla betydelse. Detta innebär att elever av idag i sociala möten, i olika 

gemenskaper konstruerar identiteter och samtidigt generar en praktik. 

Praktikgemenskaper är de sociala grupperingar inom vilka handlingar definieras som 

värda att utföra och inom vilka deltagande kan kompetensförklaras. Alla tillhör 

praktikgemenskaper t.ex. hemma, på jobbet, i skolan, på fritiden. En naturlig följd av 

detta är att dessa praktikgemenskaper skiftar allteftersom i våra liv. Mening innebär 

att eleverna skapar identiteter genom att deras tidigare förhandlade erfarenheter av 

mening ständigt omförhandlas i nya meningsförhandlingar (a.a). 

Wenger (1998) menar att identitet hör ihop med lärande genom att det är just lärande 

som förändrar vilka eleverna i sociala sammanhang kan vara och hur de kan 

konstruera sina identiteter. Författaren poängterar att identiteter inte är något som 

finns inuti var och en.  Utan en identitet är resultatet av processer, relationer och 

möten mellan individer och grupper av individer i ett socialt sammanhang som anger 

vad som kan skapas. Identiteter är inte enbart individuella eller kollektiva. Istället är 

de både och på samma gång genom att enskilda människor på individuell nivå socialt 

konstruerar identiteter i ett kollektivt sammanhang, inom ramen för en 

praktikgemenskap (a.a). 

4.2 Individuell variation  

Den individuella variationen tolkas ofta utifrån Piagets teorier. Mer relevant idag för 

att förklara den individuella variationen är att närma sig den kognitiva 

neurovetenskapen. Ett medvetet val är att belysa forskningsläget enbart i Sverige. 

Inom det neurovetenskapliga området pågår omfattande forskning och just 

hjärnforskningen (Ingvar, 2008; Klingberg, 2011) gör stora framsteg. Nya metoder 

innebär nya möjligheter att studera hur barnets hjärna utvecklas och vad som sker 

under inlärning samt att identifiera problemen hos barn med inlärningssvårigheter 

(Ingvar, 2008; Klingberg, 2011). Klingberg (2011) konstaterar: 

Allt lärande sker i hjärnan, och nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan 

formas (Klingberg, 2011, baksida). 

Ett resultat att ta på största allvar är det som Ingvar (2008) presenterar, utifrån en 

studie i sin forskargrupp vid Karolinska institutet och som handlar om läsning: 

Om man inte lär sig läsa, utvecklas vissa områden i hjärnan annorlunda (Ingvar, 

2008, s. 31) 

Ingvar (2008) konstaterar att läsning och skrivning utmanar kapaciteten i flera andra 

hjärnfunktioner, som till exempel arbetsminne och uppmärksamhet. Finns dessutom 

en genetisk svaghet i någon av de här kognitiva funktionerna blir vägen till läsning 

längre. Slutsatser som dragits är att svag läsning belastar minnet och därmed 

tänkandet. Ingvar (2008) konstaterar att på molekylnivå finns tydliga vetenskapliga 

data om vilken roll arvsanlagen spelar för dyslexi. Samtidigt som det finns data som 

visar att omgivningen spelar en stor roll för vilken effekt det genetiska arvet faktiskt 

får på hjärnans utveckling. Utgångpunkten för den här studien är att lärare inte kan 

påverka de biologiska förutsättningarna, däremot kan lärare påverka förutsättningar i 
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lärandemiljön som faktiskt får en stor betydelse för en del barns språklärande. Men 

först måste lärare ha en tanke om vilka biologiska förutsättningar det handlar om 

som måste kompenseras.  

Två faktorer framstår som särskilt intressanta när det gäller elevers språklärande 

nämligen arbetsminne och långtidsminne. I allra högsta grad påverkar dessa oerhört 

viktiga faktorer det lärande som sker eller inte sker (Ingvar, 2008; Klingberg, 2011). 

Naturligtvis kräver läsning ett långtidsminne, för att förstå betydelsen av olika ord. 

Men skillnader mellan barnen beträffande långtidsminne är inte det som är 

avgörande (Klingberg, 2011). Det som tycks vara avgörande är 

arbetsminneskapaciteten. Det sker en enorm ökning av arbetsminneskapaciteten 

genom hela barndomen något som fortsätter långt upp i tonåren (Baddeley, 2007). 

Barn med god arbetsminneskapacitet inte bara presterar bättre, utan dessa barn 

utvecklas också i en snabbare takt (Klingberg, 2011). Författaren menar att det inte 

finns någon tydlig skillnad mellan könen när det gäller arbetsminne. Däremot finns 

enorma variationer mellan barns prestationer trots att deras biologiska ålder 

överensstämmer (Baddeley, 2007; Klingberg, 2011). Särskilt den sista faktorn 

poängterar Klingberg (2011) som viktig för lärare att hålla i minnet, om de ska nå ut 

till en klass med barn vars arbetsminneskapacitet kan ha skillnader motsvarande flera 

års utveckling. I vilken grad lärare tar hänsyn till detta i den pedagogiska praktiken 

får naturligtvis konsekvenser för elevers språklärande. Lärare idag måste enligt 

Klingberg (2011) förhålla sig till följande frågor i den pedagogiska praktiken: Vad 

kännetecknar barn med lågt arbetsminne och hur kan vi hjälpa dem? Författaren 

poängterar att inte bara svenska forskare inser vikten av arbetsminnets betydelse för 

lärande utan internationellt framstår det som en alltmer central funktion. 

Avslutningsvis konstaterar Klingberg (2011): 

Om kunskapen från den kognitiva neurovetenskapen kunde komma till nytta 

skulle det leda till en pedagogisk revolution (Klingberg, 2011, s. 10) 
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5 METOD 

I det här kapitlet beskrivs den metod som ansågs bäst lämpad, utifrån syftet med 

undersökningen, fallstudie med etnografisk ansats. Vidare redogörs för vilka 

datainsamlingstekniker som föreföll mest relevant utifrån vald metod. Kapitlet 

innehåller också en beskrivning av undersökningsgruppen, själva genomförandet 

men också hur databearbetning och analys skett. I slutet av kapitlet redogörs för 

forskarens roll i förhållande till studiens validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas 

med de forskningsetiska principer som studien har utgått från.  

5.1 Fallstudie med etnografisk ansats 

Liksom de flesta andra fallstudier inom pedagogikens område är denna av kvalitativ 

art. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att någon självklar definition av kvalititav 

metod inte tycks finnas. Något som däremot tycks vara genomgående är beaktande 

av och fokusering på öppen, mångtydig empiri. Liksom att vikten av kategoriseringar 

betonas och att forskaren utgår från studiesubjektens perspektiv som i den här 

studien. Utifrån Cohen, Manion & Morrison (2007) konstaterande att forskaren 

genom att använda fallstudien som metod kan gå på djupet i olika situationer, 

föreföll metoden lämplig. Merriam (1994) poängterar att utifrån ett kvalitativt synsätt 

finns det många verkligheter.  Världen är med andra ord inte objektivt beskaffad utan 

mer en funktion av varseblivning och samspel med andra människor.  

Metoden används för att skaffa sig mer djupgående insikter om en viss situation, en 

klass, en skola eller ett avgränsat system, vilket var avgörande för valet av metod i 

den här studien (Cohen et al, 2007). I det här fallet handlade det om att undersöka 

dels hur elevers språklärande synliggjordes utifrån Verkstadsarbetet och Datorn som 

pedagogiskt verktyg, dels vilka förutsättningar som gavs för elevers språklärande.  

Merriams (1994) konstaterande gällande fallstudien bidrog också till metodvalet: 

Fokus ligger på process snarare än resultat, på kontext snarare än på specifika 

variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa (Merriam, 1994, s.9) 

I den här studien gav metoden unika möjligheter att förstå och beskriva eleverna och 

lärarna i autentiska situationer vilket också är en metodens fördelar. Vidare ägde 

observationerna rum i en verklig kontext vilket bidrog till förståelsen hur kontexten i 

sig har en kraftfull inverkan och påverkan på det som sker. Kontexter är unika och 

dynamiska (Merriam, 1994). Vidare menar författaren att fallstudiens uppgift är dels 

att undersöka och redogöra för komplexiteten i dynamiken, dels att synliggöra den 

interaktion som äger rum i olika händelseförlopp mellan individer. Men också att få 

syn på andra intressanta faktorer som sker just i ögonblicket. Cohen et al (2007) 

konstaterar att det är av största vikt att händelser och situationer tillåts att tala för sig 

själva, hellre än att övertolkas, värderas och bedömas av forskaren. Detta antagande 

ligger till grund för resultatredovisningen i kapitel 6.  

Den här fallstudien har en etnografisk ansats. Etnografi som forskningsmetod har 

utvecklats från antropologin där människans samhälle och kultur studerades (Cohen 

et al, 2007; Merriam, 1994). Fangen (2011) poängterar att etnometodologer försöker 

studera vad yttrandet ”gör”, vilken inverkan det har på det sociala samspelet liksom 

hur den vardagliga kunskapen uppkommer och tar form. Utmärkande för etnografi är 

att flera tekniker används för att samla in data. I den här studien användes deltagande 

observation, informella samtal och fokusgruppintervju. En sociokulturell tolkning av 

den information som samlats in gjordes utifrån Säljös (2011) resonemang att lärande 
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och minnande i sig inte kan observeras. Det som går att få syn på är symptom på 

lärande och minnande, exempelvis om en elev plötsligt behärskar en färdighet som 

att läsa en enkel text, men lärandet i sig är svårt att fånga (a.a). I den här studien 

redovisas därför tecken på lärande och minnande.  

En etnografisk fallstudie handlar med andra ord om en sociokulturell analys av den 

enhet som studeras. Fördelen med fallstudier är att de passar särskilt bra inom 

särskilda delar av pedagogiken, som i den här studien (Cohen et al, 2007; Merriam, 

1994). Merriam (1994) konstaterar: 

Pedagogiska processer, problem och program kan undersökas på ett sätt som 

förmedlar förståelse, något som i sin tur kan påverka och kanske också förbättra 

praktiken (Merriam, 1994, s.46).  

Det underliggande syftet för all pedagogisk forskning torde vara att komma till 

slutsatser som förbättrar den pedagogiska praktiken. Precis som alla metoder har 

även fallstudien sina begränsningar. Merriam (1994) menar att risk finns att 

produkten blir för lång, för detaljerad eller alltför ingående för att läsaren ska ta till 

sig innehållet. Läsaren kan få den felaktiga uppfattningen att en fallstudie är en 

redogörelse för helheten av en situation eller en företeelse. Viktigt att komma ihåg är 

att den utgör endast en del. Tendensen kan också vara en överförenkling eller en 

överdrift av faktorer i en situation. Detta kan i sin tur leda till felaktiga slutsatser om 

hur det egentligen är. Cohen et al (2007) tar upp det faktum att det är svårt att 

kontrollera fallstudier, vilket i sin tur får till följd att det är svårt att dra slutsatser om 

orsak-verkan. Resultaten är inte generaliserbara. Fördelarna med metoden, utifrån 

studiens syfte, övervägde dock valet. Liksom Merriams (1994) konstaterande att 

fallstudiemetoden har visat sig särskilt lämplig för att studera pedagogiska 

innovationer, vilket denna studie gör.  

5.2 Datainsamlingstekniker 

I den här studien användes vid datainsamlingen triangulering, vilket innebär att flera 

tekniker kombineras (Cohen et al, 2007; Fangen, 2011). Deltagande observationer, 

informella samtal och fokusgruppintervju var de tekniker som kombinerades.  

5.2.1 Deltagande observationer 

Utifrån vald metod, framstod deltagande observation som en av flera lämpliga 

datainsamlingstekniker. Fangen (2011) menar att i samarbete mellan deltagarna och 

forskaren uppkommer kunskapen. Fördelen med att använda deltagande 

observationer i den här studien var möjligheten att komma nära inpå de människor 

som skulle studeras, elever och lärare. Ett deltagande tillsammans med dem i deras 

vardagliga sammanhang, möjliggjorde att den sociala praxisen kunde studeras i en 

naturlig kontext. Cohen et al (2007) konstaterar att själva graden av deltagande kan 

variera när det gäller deltagande observationer. I den här studien handlade det om 

”observer- as – participant” (Cohen at al, 2007, s. 404). Samtidigt som jag ibland 

var en del av det vardagliga sammanhanget, då eleverna ställde frågor eller ville ha 

hjälp, dokumenterades det som skedde. Det var känt för gruppen att jag var där för 

att samla in data, i form av löpande fältanteckningar. Författarna menar att när det 

gäller pedagogisk forskning kan det handla om att utvalda aktiviteter observeras, 

vilket var utgångspunkten i den här studien. Fangen (2011) poängterar att forskaren 

inte kan förhålla sig likgiltig när denna bedriver deltagande observation eftersom det 

krävs engagemang. Detta i sin tur innebär att resultatredovisningen genomsyras av en 
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långt större inlevelse och kunskap jämfört med om mer utanförstående metoder 

använts, som till exempel enkät. Cohen et al (2007) poängterar att detta också är den 

kritik som framkommer när det gäller deltagande observationer. De data som samlas 

in och hur dessa dokumenteras och tolkas, blir avhängigt av forskaren. Författarna 

ställer frågan: 

How do we know that observers do not lose their perspective and become blind 

to the peculiarities that they are supposed to be investigating? (Cohen et al, 2007, 

s. 408) 

Detta var något jag ville undvika och fann svaret i metodlitteraturen, i vilken det 

framkom att deltagande observation är en metod som lämpar sig särskilt bra att 

kombinera med andra metoder (Cohen et al, 2007; Fangen, 2011).  

5.2.2 Informella samtal 

Kvale (1997) poängterar att för mänskligt samspel så är samtalet grundläggande. Det 

enklaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en 

företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa frågor (Lantz, 1993). Författaren 

förtydligar dock en viktig skillnad mellan ett samtal och en intervju.  

I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen 

har en i förväg bestämd riktning (Lantz, 1993, s. 12). 

I ett samtal är utvecklingen och innehållet baserat på ett mer jämställt förhållande 

mellan parterna, vilket var en av anledningen till att informella samtal valdes framför 

enskilda intervjuer.  En annan anledning var det faktum att informella samtal mer har 

karaktären av ett spontant utbyte (Kvale, 1997). Genom informella samtal med 

elever och lärare, erhölls en vidare insikt om deras erfarenheter, känslor och 

förhoppningar och om den värld de lever i. Dessutom är det lämpligare att samtala 

med barn än att intervjua dem. En stor fördel var att dessa samtal med elever och 

lärare ägde rum i ett naturligt sammanhang, i en naturlig kontext. Samtidigt som 

värdefull data samlades in och dokumenterades i fältanteckningarna. 

5.2.3 Fokusgruppintervju. 

Kvale & Brinkmann (2009) konstaterar att många anser att forskningsintervjun ligger 

så nära ett vardagligt samtal och därmed vore enkel att utföra. Författarna pekar på 

vikten av att forskaren dels har en teoretisk förståelse av de fenomen som ska 

studeras, dels är väl inläst på och bekant med temat för att kunna ställa relevanta 

frågor. Men det är inte tillräckligt: 

Kännedom om innehållet i en undersökning skaffar man sig inte bara genom 

litteratur och teoretiska studier. Genom att hålla till i den miljö där 

undersökningen ska genomföras kommer man in i den lokala jargongen, de 

dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad 

intervjupersonerna kommer att tala om../(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 123) 

Ett medvetet val var därför att i den här studien först genomföra deltagande 

observationer och informella samtal, innan själva intervjun. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att akademiska intervjuer oftast har förekommit i en en-till-en-

situation. Cohen et al (2007) konstaterar dock att fokusgruppintervjuer har fått en 

ökad användning inom pedagogisk forskning. Fokusgruppintervju är en form av 

gruppintervju, med fokus på interaktionen inom gruppen. Det viktigaste är att få fram 

en rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen där diskussionen styrs 
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av en moderator. I den här studien bestod fokusgruppen av 6 deltagare. Min uppgift 

som moderator var dels att introducera, att delvis styra diskussionen till det aktuella 

temat och se till att det blev ett meningsutbyte. En viktig uppgift var också att skapa 

en atmosfär så att samtliga deltagare verkligen gav uttryck för personliga åsikter. 

Moderatorn måste hela tiden under intervjuns gång värdera det som sägs i syfte att 

gräva djupare och få deltagarna att ge uttryck för sina innersta tankar och åsikter 

kring det valda temat. Syftet är inte att komma till ett samförstånd, utan föra fram 

uppfattningar. (Cohen et al, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale & Brinkmann 

(2009) konstaterar: 

Fokusgruppintervjuer lämpar sig väl för explorativa studier på ett nytt område, 

eftersom den livliga kollektiva interaktionen kan frambringa mer spontana 

expressiva och emotionella uppfattningar än den individuella, ofta mer kognitiva 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166).  

Den här studien är till sin art delvis explorativ och belyser nya områden, som 

Verkstadsarbetet och Datorn som pedagogiskt verktyg. Nackdelar med 

fokusgruppsintervjuer är att det kan bli obalans i gruppdynamiken någon tar över och 

andra tystnar.  Gruppinteraktionen minskar moderatorns kontroll över intervjuns 

förlopp. Den livliga interaktionen kan få till följd att intervjuutskrifterna blir något 

kaotiska (Kvale & Brinkmann, 2009). Cohen et al (2007) konstaterar vidare att 

mängden data blir mindre jämfört med individuella intervjuer. Å andra sidan erhålls 

med hjälp av fokusgruppintervjuer en annan kvalitet på data vilket var den främsta 

anledningen till att denna insamlingsteknik valdes i den här studien.  

5.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av både elever och lärare, vilket tydliggörs i form av 

tabell1 och tabell 2. 

5.3.1 Tabell 1 

 

 Förskoleklass Åk 1 Åk 2 

Flickor 6 12 (av 13) 7 (av 8) 

Pojkar 4 12 6 

I tabellen framgår hur fördelningen av antalet elever ser ut i de olika årskurserna, 

men också antal flickor och pojkar som deltog i undersökningen. Totalt ingick 47 st 

barn från Förskoleklass till åk 2. Av dessa 47 elever var 25 st flickor och 22 st 

pojkar. Deltagande observationer och informella samtal hölls med eleverna. 

5.3.2 Tabell 2 

I tabellen framgår vilka lärare som arbetslaget består av. Det bör poängteras att det är 

den samlade kompetensen som är relevant för studien, dock är det av intresse att 

även belysa den individuella variationen hos lärarna. Endast kompetensutveckling 

som är relevant för den här studien har tagits med.  
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Kön/Ålder/Grundutbildning/Examensår Nuvarande uppdrag Kompetensutveckling 

Kvinna, 55-59 år 

Förskollärare, 1978 

Klasslärare i Förskoleklassen 80% 

Fritidshemmet 20% 

Språklig medvetenhet 

Bornholmsmodellen 

Specialpedagogik, 7,5 hp vt 10 

Att skriva sig till läsning vt12 

Likabehandling och värdegrund 7,5 hp 

2012 

Studiebesök på skola i Katrineholm 

vt12 

Kvinna, 45-49 år,  

1-7 lärare SV/SO, 1997 

Klasslärare i åk 1  

Arbetslagsledare för arbetslaget 

ITIS 99-00 

EQ kurs 2 dagar 00 

Studiecirkel: Alla barns skola 04 

Handledarutbildning för lärarutbildare 

7.5p. 

Specialpedagogik 7,5hp vt 10 

Arbetslagsledarutbildning 2010 

Att skriva sig till läsning, 2 st 

föreläsningar 11/12 

Studiebesök på skola i Katrineholm 
vt12 

Kvinna, 45-49 år,  

1-7 lärare SV/SO 

Klasslärare i åk 1 80% 

Fritidshemmet 20% 

Pedagogik för flexibel skolstart 15p. 

Barns språklärande/Språkäventyret 

Kiwi-strukturerad läs och 
skrivinlärning som i Nya Zeeland-

nyckel till livslång läslust! 

Språkbiten-läs och skrivinlärning 

ITiS och skolans hemsida 

Internet i undervisningen 

Specialpedagogisk verksamhet 7.5p. 

Handledarutbildning för lärarutbildare 

7.5p. 

Bemötande och förhållningssätt i 
pedagogiskt arbete med barn och 

ungdomar i en inkluderande skola 7.5p. 

Att skriva sig till läsning, 2 st 
föreläsningar 11/12 

Studiebesök på skola i Katrineholm 
vt12 

Kvinna, 60-65 år,  

Lågstadielärare, 1976 

Klasslärare i åk 2 90% 

Fritidshemmet 10% 

Att skriva sig till läsning, 2 st 

föreläsningar 11/12 

Studiebesök på skola i Katrineholm 

vt12 

Kvinna, 45-49 år 

Fritidspedagog, 1987 

Resurslärare i åk 2 50% 

(mentor för en elev) 

Fritids  

Arbetslagsledare för förskolorna 

Skolledarhögskolan 2000-2001 60hp 

Genuspedagog 2005 

Arbetslagsledarutbildning 2010 

Autism kurser 2010 och 2011 

Likabehandling och värdegrund 7,5 hp 
2012 

Kvinna, 55-59 år,  

Lågstadielärare, 1974 

Resurslärare i åk 2 50% (mentor för en 

elev) 

Fritidshemmet 10% 

Specialpedagogik 7,5hp vt 10 

Att skriva sig till läsning, 2 st 

föreläsningar 11/12 
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5.4 Genomförande 

Föräldrarna informerades om undersökningen på ett föräldramöte 8/3-2012. Ett 

informationsbrev (bilaga 1) skickades hem tillsammans med kommande veckobrev i 

respektive klass. Dock var det inte helt enkelt att få tillbaka svarstalongerna och vid 

två ytterligare tillfällen skickades påminnelser ut. Ett medvetet val var att inte ta 

telefonkontakt, för att föräldrarna skulle känna att deltagandet i undersökningen var 

frivilligt och att de vid ett telefonsamtal inte skulle känna sig pressade att svara ja.  

Innan datainsamlingen påbörjades var de teoretiska utgångspunkterna valda och ett 

observationsschema konstruerades utifrån dessa. Fältanteckningarna gjordes inte i 

observationsschemat utan i form av löpande text. Dels för att få med så mycket data 

som möjligt, dels för att fokus skulle ligga på observationerna och inte på att fundera 

på vilken kategori det observerade tillhörde. I inledningsskedet av studien pågick ett 

parallellt arbete med deltagande observationer och informella samtal samtidigt som 

arbetet med bakgrunden fortskred. I fältanteckningarna antecknades det som 

observerats, men också det som framkom i de informella samtalen, med både elever 

och lärare. Noggranna anteckningar fördes också om vem som sagt och gjort vad då 

alla svarstalonger fortfarande inte kommit tillbaka. Detta för att datainsamlingen 

ändå skulle kunna påbörjas och för att möjliggöra att i efterhand ta bort partier om 

någon inte ville delta.  Lärarna fick inte i förväg veta när observationerna skulle äga 

rum för att observationerna skulle ske i en så naturlig kontext som möjligt. 

Från början fanns tanken att med hjälp av ljudupptagning fånga vad deltagarna i 

studien sa. Dock kom insikten redan vid den första provobservationen att så mycket 

skulle gå förlorat i tolkningen av själva samspelet om endast ljudupptagning skulle 

ske. Ett medvetet val gjordes därför att hellre fånga färre situationer och finnas med i 

processen. Att få ett djup och en kvalitet i det som observerades prioriterades 

därmed. Fältanteckningarna analyserades med hjälp av observationsschemat i så nära 

anslutning som möjligt till det tillfälle då observationen ägt rum. Detta skedde oftast 

samma dag.  

5.4.1 Tabell 3 

I tabellen åskådliggörs genomförandet av observationer och informella samtal. 

Literacypraktik 1-6 är det samma som de olika Verkstadsgrupperna. I tabellen 

tydliggörs vilka Verkstadsgrupper som även använde Datorn som pedagogiskt 

verktyg. De rödmarkerade datumen innebär att datorn användes i Verkstadsarbetet. I 

Literacypraktik 4 och 5 användes datorn vid samtliga tillfällen.  

Grupper Verkstadsarbete 40 min  Datorn som pedagogiskt 
verktyg 40 min 

Helklass innan 
Verkstadsarbetet 

startar 8.20-8.40 

Literacypraktik 1 27/3, 28/3, 21/5   

Literacypraktik 2 3/4, 5/4, 26/4 ¾  

Literacypraktik 3 29/3, 2/4, 16/4 2/4, 16/4  

Literacypraktik 4  4/4, 10/5 4/4, 10/5  

Literacypraktik 5  7/5,22/5 7/5, 22/5  

Literacypraktik 6  8/5, 23/5   

Åk 1  26/4, 10/5, 11/5 27/3, 16/4  
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Åk 2  27/3, 29/3, 2/4  4/4, 10/5 

Elevens val  7/5, 4/6  

Grande Finale   5/4 varade 1 timme 

Fokusintervjun bokades i god tid innan, för att alla skulle kunna delta, då en del av 

lärarna även arbetar på fritids. Alla lärarna deltog i fokusgruppintervjun som ägde 

rum 11/6-2012, i ett av klassrummen. Avsatt tid för intervjun var 1,5 timme. 

Intervjun spelades in på två ljudkällor för säkerhets skull. Jag var beredd på att 

genomföra ytterligare en intervju i fokusgrupp om datainsamlingen inte skulle vara 

tillräckligt uttömmande. Detta visade sig inte vara nödvändigt. Ursprungstanken var 

att fokusgruppintervjun inte skulle transkriberas i sin helhet utan att valda delar, 

relevanta för studien skulle transkriberas. Efter en första genomlyssning ändrades 

detta och fokusgruppsintervjun transkriberades i sin helhet. När all data var insamlad 

påbörjades bearbetningen och analysen. Resultatet analyserades och tolkades utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna i kap 4.  

5.5 Forskarens roll 

Allt engagerat kunskapssökande tar sin början i något subjektivt upplevt och 

personligt engagemang utgör en drivkraft. Holmstrand & Härnsten (2003) anser att 

forskningen i hög grad bör vara verklighetsanknuten – ju mångsidigare den är knuten 

till verkligheten, desto bättre. Fritzell (2006) instämmer och menar att förhållandet 

mellan teoretisk och praktisk forskning inom pedagogiken måste förbättras. Detta 

innebär att personliga erfarenheter från praktiskt handlande kan bli utgångspunkt för 

systematisk forskning, vilket var fallet i den här studien. Utgångspunkten för studien 

var den egna pedagogiska praktiken. Från att ha varit den pedagogiska praktikern då 

de pedagogiska metoderna utarbetades. Till att istället i träda sig rollen som den 

pedagogiska forskaren. Utifrån Merriams (1994) resonemang valde jag att ta 

tjänstledigt innan datainsamlingen påbörjades. Författaren menar att när det gäller 

fallstudien som metod så är forskaren själv det främsta instrumentet när det gäller 

insamling och analys av information. En distans till fältet ansågs nödvändigt då stora 

krav ställs på forskaren att kunna distansera sig och kritiskt förhålla sig till sin 

verksamhet. Merriam (1994) poängterar att en god fallstudieforskare måste vara bra 

på att kommunicera och uttrycker det på följande sätt: 

Kommunikativa färdigheter innebär empati, en bra kontakt med respondenterna, 

bra frågor och en förmåga att lyssna uppmärksamt (Merriam, 1994, s. 53) 

Författaren menar att träning i observation och intervjuande är nödvändiga steg. 

vilket jag anser mig ha fått efter flera års arbete med just detta i min yrkesroll som 

specialpedagog. Kanske inte erfarenhet av direkta intervjuer, men väl av ett oändligt 

antal professionella samtal med såväl yngre barn, ungdomar, föräldrar samt kolleger, 

som inbegriper de kommunikativa färdigheter som nämns ovan.  

5.6 Databearbetning och analys 

Meningskategorisering, som användes för databearbetning i den här studien, är sedan 

länge en beprövad metod för analys av kvalitativt material. Genom att använda 

meningskategorisering urskiljs först huvuddimensioner som i sin tur består av 

underkategorier (Kvale, 1997). Merriam (1994) konstaterar att vid utvecklandet av 

kategorier måste forskaren leta efter regelbundenheter och företeelser som 

återkommer i informationen samt att det krävs systematik och styrning utifrån 
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fallundersökningens syften. I förhållande till studiens två frågeställningar urskiljdes 

huvuddimensionerna. 

I första skedet renskrevs fältanteckningarna från de deltagande observationerna och 

informella samtalen. Dessa fördes in i ett överskådligt analysschema med olika 

kategorier som utarbetades innan datainsamlingen påbörjades. Syftet med 

analysschemat var dels för att säkerställa en konsekvens gällande val av kategorier 

genom hela datainsamlingsprocessen, dels att strukturera materialet och få en 

överblick. Vid tveksamhet inför val av kategori gick jag tillbaka och granskade de 

analysscheman som redan var ifyllda. En första grovsortering av 

observationsmaterialet gjordes utifrån Ivanics (2004) sex olika 

undervisningsmodeller som nämnts i bakgrunden. Ivanic (2004) använder begreppet 

diskurser men i den här studien används begreppet modeller för att tydliggöra att det 

inte handlar om diskursanalys. Följande undervisningsmodeller utgjorde rubriker i 

analysschemat: färdighetsmodell, kreatitivitetsmodell, processmodell, genremodell, 

en modell om sociala praktiker och en sociopolitisk modell. I analysschemat skrevs 

in vilken/vilka som dominerade. Dessa undervisningsmodeller analyserades sedan i 

förhållande till analoga och digitala praktikgemenskaper, där ett tydligt mönster 

uppstod. Övriga kategorier i analysschemat berörde samarbete/samspel, individuellt 

arbete, lärarens roll, tillrättavisningar, feedback, time on task, motivation, aktivitet 

och annat lärande synliggörs. Huvuddimensionerna började i det här skedet att anas. 

Fokusgruppintervjun med lärarna transkriberades i sin helhet och lästes noga 

igenom. Fokus här låg på att upptäcka inom vilka områden det förelåg en 

samstämmighet med det som framkommit i de deltagande observationerna och 

informella samtalen och om det fanns områden där det inte gjorde det. 

Huvuddimensionerna framstod som mer tydliga efter fokusgruppintervjun. 

I nästa skede analyserades data, utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter; 

sociokulturellt perspektiv, Vygotskijs teorier, Wengers sociala teori och individuell 

variation. I det här skedet låg fokus på att urskilja huvuddimensionerna utifrån varje 

frågeställning för sig. Den första frågeställningen som bearbetades var: Hur 

synliggörs elevers språklärande? Utifrån ett sociokulturellt perspektiv framstod 

samtalets betydelse för lärande som mycket tydligt, en huvuddimension. Samtidigt 

som flera olika sorters samtal kunde urskiljas, vilka kom att utgöra underkategorier. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet, användandet av kulturella verktyg, och 

Wengers sociala teori framstod analoga och digitala praktikgemenskaper, som två 

olika huvudspår. Ganska naturligt kom dessa sedan att delas upp i följande 

huvuddimensioner; analoga läspraktiker, analoga skrivpraktiker, digitala läspraktiker 

och digitala skrivpraktiker. Det föreföll lämpligt att presentera de analoga före de 

digitala eftersom den digitala tidsåldern kom efter den analoga. När dessa 

huvuddimensioner hade tagit form sorterades materialet in i lämpliga 

underkategorier. Den individuella variationen framkom i samtliga underkategorier.  

Den andra frågeställningen som bearbetades var: Vilka förutsättningar ges för 

elevers språklärande? Här framstod inte huvuddimensionerna lika naturligt och 

tydligt vilket förmodligen hade att göra med frågeställningens komplexitet, däremot 

fanns tydliga tendenser till underkategorier. För att få särskiljande huvuddimensioner 

skedde analysförfarandet från andra hållet, ytterligare en granskning av 

underkategorierna utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Analysarbetet kan liknas 

vid att sortera pärlor i olika former och i olika färger. Först måste ett beslut tas om de 

ska sorteras efter form eller efter färg.  Det blev efter form och fem 
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huvuddimensioner framstod då som tydliga. Sedan var nästa beslut om det spelade 

någon roll i vilken ordning huvuddimensionerna redovisades. En underliggande 

känsla fanns då att det faktiskt spelade roll i vilken ordning dessa presenterades. Vad 

var det jag hade i mitt material som jag inte såg? Genom att, i det här skedet, åter 

igen gå tillbaka till de teoretiska utgångspunkterna, det sociokulturella perspektivet, 

Wengers sociala teori och den individuella variationen, framstod mönstret som 

tydligt.  

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I den här studien kommer de traditionella begreppen validitet och reliabilitet att 

tolkas och formuleras utifrån det som är relevant för observations- och 

intervjuforskning. Studiens generaliserbarhet tas upp i korthet. 

Validitet innebär om en metod undersöker det som den ämnar undersöka (Cohen et 

al. 2007; Fangen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I det här fallet huruvida 

observationerna verkligen speglar de fenomen eller variabler som är intressanta för 

den här studien. Liksom om de teman som använts i fokusgruppintervjun verkligen 

belyser det som dessa ämnar belysa. Triangulering, som använts i studien, ger enligt 

Fangen (2011) ett bra underlag för forskaren att validera sina tolkningar.  Gällande 

validitet i den här typen av studie, konstaterar Kvale & Brinkmann (2009)  att det är 

relevant att betona hantverksskicklighet.  Detta innefattar förmåga att kommunicera 

och att handla pragmatiskt. En bra bit på vägen gällande hantverksskicklighet anser 

jag mig ha kommit efter 15 års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom det aktuella 

forskningsområdet, både i egenskap av klasslärare och som specialpedagog. Flera års 

studier har dessutom bidragit till fördjupade kunskaper om barns språklärande och en 

medvetenhet om komplexiteten som detta område innefattar. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i uppnådda resultat. Ofta diskuteras det i 

förhållande till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare (Cohen et al. 2007;Fangen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I det 

här fallet, om en annan oberoende forskare skulle ha sett och hört samma saker, 

nystat i samma teman och kommit till samma slutsatser. Detta är naturligtvis inte 

möjligt att uppnå när det gäller fallstudier. Det faktum att jag var en känd person för 

samtliga, bidrog till att alla var som vanligt, och autentiska situationer observerades.  

Fangen (2011) menar att i studier som denna definieras reliabilitet mer som graden 

av överensstämmelse vilket innebär att företeelser hänförs till samma kategori av 

olika forskare eller av samma forskare vid olika tidpunkter. Syftet med en första 

grovanalys med hjälp av analysschemat, var just att jag skulle kunna gå tillbaka och 

granska placeringen i kategorier. Fangen (2011) konstaterar att reliabilitet bedöms 

utifrån fältanteckningar och intervjuutskrifter: 

Den viktigaste bedömningen här måste nog bli din egen självkritiska bedömning 

av om du fick med dig det viktigaste, och om det du har skrivit är en tillräckligt 

bra beskrivning av det som skedde (Fangen, 2011, s. 275). 

Merriam (1994) konstaterar att det inte finns någon enighet om hur generaliserbarhet 

ska tolkas när det gäller fallstudier. Vissa anser att det inte går att generalisera 

resultaten utifrån en fallstudie. Medan andra är av den åsikten att ett 

generaliseringsbegrepp som stämmer överens med kvalitativa studiers underliggande 

filosofi bör utvecklas, istället för att en statistisk syn ska intas (a.a). Vissa av studiens 

resultat torde därmed utifrån följande resonemang vara generaliserbara. 
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5.8 Forskningsetiska principer 

Hänsyn har tagits till de fyra huvudkrav som ställs enligt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Beträffande informationskravet så har samtliga föräldrar 

informerats om syftet med studien via ett informationsbrev (se bil 1). Även 

deltagande lärare och rektor har informerats. Samtycke att medverka har givits av 

både elever och föräldrar genom att till skolan återsända en påskriven svarstalong (se 

bil 1). Samtycke har även givits av medverkande lärare och av rektor för 

genomförandet av undersökningen. Konfidentialitetskravet är beaktat, då inga namn 

förekommer i studien. Det insamlade materialet är endast avsett för 

forskningsändamål och därmed inte tillgängligt för andra syften vilket uppfyller 

kravet på nyttjanderätt. 
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6 RESULTAT 

Resultatet redovisas med utgångspunkt från studiens två frågeställningar. I 

databearbetningen framkom fem huvuddimensioner till vardera syftesfråga samt ett 

varierande antal underkategorier vilket åskådliggörs i tabellen nedan. 

Huvuddimensionerna är markerade med fetstil och underkategorierna är kursiverade.  

Tabell 4 Språklärande 

Hur synliggörs elevers språklärande? Vilka förutsättningar ges för elevers 

språklärande?  

Samtalets betydelse för lärande 

Undervisande samtal 

Samtal där nya erfarenheter synliggörs 

Reflekterande samtal 

En atmosfär av tillit 

Arbetslaget 

Samsyn på kunskap och lärande 

Tilltro till varandras kompetens 

Analoga läspraktiker 

Högläsning 

Samband mellan bokstav och ljud 

Variation i den första läsinlärningen 

Träna och befästa läsning  

Upplevelseläsning på egen hand 

Verkstadsarbetet 

Teori omsätts i praktik 

Strukturerad undervisning och tydliga mål  

Verkstadsarbetet betraktat ur ett lärarperspektiv 

Verkstadsarbetet belyst ur ett elevperspektiv 

Analoga skrivpraktiker 

Färdighetsmodell 

Att skriva med penna 

Minnande och lärande med hjälp av 

kulturella verktyg 

Analoga verktyg 

Digitala verktyg 

Datorn som pedagogiskt verktyg 

Talsyntes och stavningskontroll 

Digitala läspraktiker 

Google  

Barbie, Spelo och Star Doll 

En lärandemiljö där SRL kan gro och växa 

Motivation 

Metakognition 

Feedback och formativ feedback 

Tilltro till sin egen förmåga 

Digitala skrivpraktiker 

Kreativitetsmodell 

Processmodell 

Genremodell 

Att skriva på dator 

Ett gemensamt skapande av en 

kunskapskultur 

Relationens betydelse för lärande 

Elevens val 

Lärande och kreativitet uppmuntras 

Lära av varandra  

Utgångspunkten för resultatredovisningen har varit Cohen et al (2007) konstaterande 

att händelser och situationer tillåts att tala för sig själva, hellre än att övertolkas, 

värderas och bedömas. Huvuddimensionerna definieras och samtliga underkategorier 

exemplifieras med direktcitat. Citaten återges står J för jag, L för lärare, P för pojke 
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och F för flicka. Om flera elever eller lärare deltar i samtalen får de olika nummer. 

Numreringen är inte knuten till en enskild individ utan det är varje händelse för sig 

som är relevant. Dock kan det vara intressant att veta om det är en pojke eller flicka, 

samt i vilken årskurs eleverna går vilket skrivs inom parantes. När någon i ett citat 

nämner ett annat namn benämns namnet som X. 

6.1 Hur synliggörs elevers språklärande? 

Utifrån deltagande observationer, informella samtal med elever och lärare och 

fokusgruppintervjun synliggjordes elevernas språklärande genom olika typer av 

samtal, i analoga läspraktiker, i analoga skrivpraktiker, i digitala läspraktiker och i 

digitala skrivpraktiker.  

6.1.1 Samtalets betydelse för lärande 

Lärarna visade på en medvetenhet om samtalets betydelse för lärande vilket framstod 

som tydligt främst utifrån de observationer som gjordes i den pedagogiska praktiken. 

Utrymme gavs för samtal i samtliga praktikgemenskaper vilket också gav möjlighet 

till att olika typer av samtal kunde äga rum; undervisande samtal, samtal där nya 

erfarenheter synliggörs och reflekterande samtal. När eleverna inte direkt ägnade sig 

åt sin uppgift ägnade de sig åt att samtala. Det framkom också att en del elever var 

betydligt mer benägna att samtala när de befann sig i ett mindre sammanahang i sin 

Verkstadsgrupp jämfört med när de var i helklass. 

 

Undervisande samtal  

Samtal av undervisande karaktär var frekvent förekommande. Utmärkande för ett 

stort antal av de undervisande samtalen var att de tog sin utgångspunkt i elevernas 

erfarenheter och intresse. Lärarna bjöd in eleverna till att vara aktiva och delaktiga i 

samtalet, i syfte att ett vidgat språklärande skulle ske, även hos dem som inte var 

direkt delaktiga i samtalet. Detta förekom mest frekvent i Förskoleklassen vilket 

följande samtal visar på: 

F1(F): zinkhink 

L: Vad är zink? 

F1(F): Ett material. 

L: Som hinken är gjord av…zinkhink, ett rim. Var hittade du den? 

F1(F): I garaget 

L: Ibland har man blommor…lyssnar ni på varandra?  

Samtliga lärare betonade vikten av att eleverna lyssnade när någon annan hade ordet. 

Lika stor vikt lades vid om det var en vuxen eller ett barn som talade. Beträffande de 

äldre eleverna så var syftet med samtalen att både vidga deras språklärande och att de 

också skulle tillägna sig strategier för lärande. Läraren använde metaforen byrålådor 

för att eleverna skulle skilja ordklasserna åt och gjorde eleverna delaktiga i samtalet. 

Läraren påkallade elevernas uppmärksamhet genom att inleda lektionen: 

L: Nu får ni lyssna på mig. Vi ska lära oss ett nytt ord. Kommer ni ihåg att jag 

pratade om en byrålåda? (Flera av barnen nickar) På en låda står det substantiv. 

Vad är det för ord? 

P1(åk2): Man kan röra vid dem! 
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Samtal där nya erfarenheter synliggörs 

Vanligt förekommande var samtal där det blev tydligt att nya erfarenheter gjordes. 

Genom att samtala kom eleverna till en ny insikt. Utgångspunkten för dessa samtal 

var oftast en frågeställning som en elev hade. Ibland var både andra elever och lärare 

delaktiga: 

F1(åk1): Marina, vad är det här? Finns det många tjurar? 

P1(åk1): Jag, vet! Det är kor, killkor! 

F1(åk1): Har man känsel i håret? (Jag pillar i P2: s hår) 

P2(åk1): Det känns! (Jag gör likadant på F1 och P1, som nickar instämmande) 

Vid ett par tillfällen räckte inte samtalet till utan eleverna visade även med hjälp av 

kroppen vad de menade, som i det här exemplet när en pojke och en flicka i 

klassrummet började prata om friidrott: 

P1(åk1): Då får man hoppa höjdhopp och kapplöpning (han tolkar snabbt 

situationen och uppfattar att flickan inte vet vad kapplöpning är, så han visar. 

Han visar också hur det går till att hoppa häck). Så hoppar man häck. 

F1(åk1): De är väl inte så höga? Får man göra så här (visar en kaströrelse)? 

P1(åk1): Man får inte kasta spjut, inte riktigt. Men utomhus får man kasta ÄKTA 

spjut! 

 

Reflekterande samtal 

Gemensamt för alla reflekterande samtal var att samtliga som deltog i den här typen 

av samtal reflekterade, inte bara den som hade initierat samtalet. Utgångspunkten för 

samtalen var oftast frågeställningar eller funderingar. En flicka i Förskoleklassen 

bläddrade fram och tillbaka i sin bok, upptäckte något och delgav läraren sin 

fundering om bilderna: 

F1(F): Det verkar vara samma… 

L: De kanske har ett samband. 

Läraren hade uppenbarligen inte tänkt på detta tidigare och blev intresserad. 

Tillsammans började de bläddra i boken och kom fram till slutsatsen att oftast finns 

det ett samband men inte alltid. Men utgångspunkten för de reflekterande samtalen 

kunde också vara något som eleverna jobbade med som bidrog till reflektion: 

P1(åk1): Jag ska göra så på alla, det är snyggare. X är jättenoga! Om han 

kommer utanför gör han om. 

P2(åk1): Jag målar också i hela. Ingen av tjejerna är här. En har gjort ut 

Lejonboken! 

P1(åk1): Är du där på Lejonboken? 

P3(åk1): Jag är på den sidan (bläddrar fram och visar) 

P1(åk1): Jag är jättelångt bak. Jag är bara där. 

  

Analys 

Säljö (2010) lyfter utifrån ett sociokulturellt perspektiv fram samtalet som den 

viktigaste arenan för lärande. Resultatet visar att lärarna i studien tillmäter samtalet 

en stor betydelse för lärande i den dagliga pedagogiska praktiken. Eleverna ges 
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utrymme för att samtala och detta får till följd att samtal av olika karaktär kan äga 

rum. Utrymmet för elevernas delaktighet i de undervisande samtalen tycks öka i takt 

med elevernas ålder. Samtal är en del av praktiken och sker naturligt mellan 

elever/elever och mellan elever/lärare. Det framkommer att samtliga deltagare i de 

mindre praktikgemenskaperna, Verkstadsgrupperna, deltar i samtal och att dessa 

deltagare lär av varandra genom att samtala såväl elever som lärare. Begreppet 

praktikgemenskaper är det begrepp som Wenger (1998) använder för sociala 

grupperingar. Resultatet visar att med hjälp av samtalet så utvidgas elevernas 

ordförråd, nya erfarenheter görs och deltagarna använder språket som ett verktyg för 

att reflektera tillsammans. Eleverna får på så sätt möjlighet att använda sitt 

vardagsspråk i ett naturligt sammanhang. Vygotskij (1986) poängterar att 

vardagsbegreppen som eleverna har tillägnat sig empiriskt är av betydelser för 

elevens fortsatta lärande.  Lärarna i studien kan med hjälp av samtal på ett avspänt 

sätt bilda sig en uppfattning om vilket språk det är som eleverna har med sig.  

6.1.2 Analoga läspraktiker 

De analoga läspraktikerna ägde rum i Verkstäderna, i Förskoleklass, i helklass i åk 1 

och i helklass i åk 2 innan Verkstadsarbetet. Detta framkom genom deltagande 

observationer, i informella samtal och i fokusgruppintervjun. Den individuella 

variationen hos eleverna, utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv, synliggjordes i 

flera underkategorier liksom andra individuella förmågor. De underkategorier som 

urskiljdes var högläsning, samband mellan bokstav och ljud, läsinlärning, träna och 

befästa läsning, samt upplevelseläsning på egen hand.  

 

Högläsning 

Högläsning förekom främst i helklass i Förskoleklass, åk 1 och åk 2. Men hade enligt 

lärarna även förekommit i perioder i Verkstadsgrupperna. I en av 

Verkstadsgrupperna hade läraren prövat en variant där eleverna läste högt för 

varandra så långt som de själva önskade, Stafettläsning. Tendensen var att så 

småningom läste eleverna längre och längre. Vikten av högläsning som en ingång till 

elevernas eget läsande betonades av lärarna: 

L1: Sedan läser vi ju också för barnen. Högläsning, det tror jag ju också är en 

jätteviktig sak för att de själva ska bli intresserade av att läsa böcker. Du är ju 

super på att läsa i Förskoleklassen! Alltid väljer du så bra böcker. Det är ju så 

intresset för boken börjar, annars skulle de ju aldrig låta sig luras in i böckernas 

värld. 

I en observation framkom att högläsningen var viktig även ur ett elevperspektiv och 

när den av olika anledningar inte blev av bidrog det till besvikelse hos barnen: 

P1(F): Blir det ingen saga? (med besviken röst) 

 

Samband mellan ljud och bokstav 

Lärarna tog själva upp vikten av att eleverna förstod sambandet mellan bokstav och 

ljud, som en del i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det förberedande arbetet med 

strukturerade språklekar ägde rum i Förskoleklass. Den individuella variationen inom 

det här området synliggjordes genom observationer. För en elev i åk 1 var sambandet 

mellan ljud och bokstav klart. Eleven kunde urskilja ljuden, men kunde däremot inte 

koppla ihop alla ljud med rätt bokstav. Till största del handlade det om svårigheter 
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att benämna bokstäverna att komma ihåg vad de hette vilket följande exempel 

belyser: 

P1(åk1): Jag gjorde R hemma 

L1: R gör du idag   

Läraren berättade att vid skolstart kunde eleven stora A, lilla a och ytterligare en stor 

bokstav. Vid en observation i mitten av vårterminen framkom att eleven hade befäst 

en fjärdedel av bokstäverna. Till sin hjälp framför sig hade eleven en bokstavsrad 

med både stora och små bokstäver samt en bild till varje bokstav. Läraren utmanade 

eleven att ljuda på egen hand men hennes förhållningssätt var tydligt att hon skulle 

hjälpa till. Medvetet valde läraren sedan en liknande uppgift där hon visste att han 

skulle lyckas på egen hand med att använda ljudningsstrategin. Läraren hade 

kunskap om vilka bokstäver som var befästa. Eleven ljudade med framgång ihop 

orden och såg mycket nöjd ut när lektionen var slut. 

 

Variation i den första läsinlärningen  

Den första läsinlärningen i åk 1 såg mycket olika ut beroende på hur långt eleven 

hade kommit i sin läsutveckling vid skolstart. Vid höstterminens start arbetade 

lärarna i två olika grupper. I den ena gruppen fick eleverna individuella läsläxor 

direkt. I den andra gruppen använde läraren både den syntetiska metoden och 

ordbildsmetoden. Ordbildsmetoden användes i syftet att eleverna snabbare skulle 

komma in i texterna. Dessa elever fick läsläxa två gånger i veckan och där läxan 

bestod av de högfrekventa orden. Läraren förklarade varför: 

L2: Efter jul fick mina barn läxa varje dag. De måste läsa varje dag för mig i 

skolan och hemma 3 ggr och sen tillbaka till mig. Så en daglig dos hemma och i 

skolan. Upprepa, att de känner igen och får ordbilderna mer och mer. Texten blir 

mer bekant och då får de in flytet och då blir det roligare att läsa. I tvåan har jag 

inte jobbat så mycket med läsning varje dag.  

 

Träna och befästa läsning  

Flera olika sätt att träna och befästa läsning synliggjordes. I åk 1 hade samtliga 

elever boken om figuren Mini i den första läsinlärningen. Dock fanns dessa böcker 

med varierande textmassa så att lärarna kunde anpassa utifrån varje elevs läsförmåga. 

Efter första boken fick eleverna sedan själva vara med och välja huruvida de ville 

fortsätta med serien eller läsa något annat. Lärarna uttryckte att de var mycket nöjda 

med serien: 

L1: Det är därför som den här Miniboken är så bra, för den är spännande! De 

som har lite svårt tycker att det är spännande och ofta hänger kvar med bok nr 

två och tre. 

L2: Det tror ju jag, Miniserien får vi nog tack för den har verkligen hjälpt svaga 

läsare att vilja läsa vidare. Det är inte bara lösryckta…utan en spänning. 

L3: Inte som vi läste mor är rar 

I observationerna och de informella samtalen med eleverna framkom det att de hade 

individanpassade läroböcker som tränade läsning och läsförståelse t.ex. Ärtan, 

Pärtan, Cirkusboken och Lejonboken. Eleverna var mycket medvetna om vilken bok 

som kom sen. Även att träna och befästa läsning genom att kombinera analog läsning 

med digitalt skrivande framkom i observationerna. Eleverna skulle lära sig vad en 



46 

 

mening är. Läraren hade förberett lektionen genom att hänga upp sju lappar med en 

mening på varje lapp. Eleverna arbetade tillsammans i par. En av eleverna skulle gå 

och läsa vad det stod på lappen. Sedan hålla meningen i minnet, gå tillbaka och viska 

till kamraten som sedan skulle skriva meningen på datorn. Den individuella 

variationen beträffande arbetsminne synliggjordes därmed mycket tydligt. En av 

eleverna kom ut och såg osäker ut vilket läraren direkt uppfattade: 

L1: Vet du vilken du ska läsa på? (Flickan nickar men när hon ska viska till 

kamraten inser hon att hon har glömt ett ord) 

F1(åk1): Jag måste gå och läsa igen (hon går tillbaka till väggen, men kommer 

tillbaka till gruppen, ställer sig bredvid läraren och vill ha hjälp). 

 

Upplevelseläsning på egen hand 

Beträffande upplevelseläsning så det var flera aspekter som synliggjordes som inte 

direkt hade med att träna eller befästa läsning att göra varför det fick utgöra en egen 

underkategori. En aspekt som framkom var hur lärarna i åk 2 hade organiserat arbetet 

med upplevelseläsning: 

L1: I tvåan börjar vi med det. De börjar dagen med att läsa en kvart, 20 min varje 

dag. Oftast smyger de in och tar upp sina böcker. Pratar vi eller går igenom 

något, så gör vi det i korridoren, om det är något speciellt. Sedan smyger de in 

och läser. En del har ju läst otroligt mycket böcker! 40-50 st! 

I observationen synliggjordes att det här sättet att organisera morgonen på hade 

bidragit till att två elever som i åk 1 hade väldigt svårt att sitta still och vara tysta 

faktiskt satt lugnt och stilla och läste. Ingen av dem sa ett ljud och det enda som 

hördes var den elev som med låg röst läste upp läsläxan för läraren. Ytterligare en 

aspekt som framkom både i fokusgruppintervjun och genom observation var att det i 

åk 2 var skillnad på pojkars och flickors upplevelseläsning. Dock med den stora 

skillnaden att det faktiskt var pojkarna som var lässlukare. En av lärarna 

konstaterade: 

L1: Det som gör att jag reagerar…där kommer pojkarna i åk 2 och diskuterar: 

Har den här författaren gett ut några andra böcker? Sådana kommentarer har 

jag hört. När kommer den? Jag vill beställa. 

L3: Men det finns lässtarka tjejer också 

L1: Ja, men de lässtarkaste i den här gruppen är två pojkar och det är 

fascinerande! 

 

Analys 

I de analoga läspraktikerna ligger fokus på att väcka läsintresse, att förstå sambandet 

mellan ljud och bokstav, att uppmärksamma variationen i den första läsinlärningen 

samt att träna och befästa läsning. Slutmålet är upplevelseläsning på egen hand. 

Resultatet överensstämmer med det som forskare (Herrlin & Lundberg, 2007; 

Myrberg & Lange, 2006; Nyström, 2002) konstaterar är utmärkande för skickliga 

lärare, att de har ingående kunskaper om barns språkliga utveckling och om läs- och 

skrivprocessen. Likaså att den pedagogiska praktiken genomsyras av ett strukturerat 

och systematiskt arbetssätt som tar sin utgångspunkt i elevernas utvecklingsnivåer, 

förmåga och individuella strategier.  Just detta lyfter forskningen fram som viktiga 

aspekter för en god läsutveckling (a.a). Samtidigt som Klingberg (2011) konstaterar 

att hänsyn måste tas till de elever som har svårigheter med sitt arbetsminne och där 
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vägen till läsningen blir längre. Dessa elever har redan uppmärksammats av lärarna i 

studien och eleverna får stöd och anpassning utifrån sina behov. Resultatet visar 

vidare att uppgifterna dels anpassas utifrån varje elev, dels varierar uppgifternas 

karaktär beroende på vilken Verkstadsgrupp eleven tillhör eller med andra ord vilken 

praktikgemenskap som eleven ingår i. Inom forskningen betonas vikten av att det i 

läsundervisningen finns en variation av läromedel tillgängliga på många olika nivåer 

och av många olika slag för att ge alla elever utmaningar (Herrlin & Lundberg, 2007; 

Myrberg & Lange, 2006; Nyström, 2002). Detta är något som lärarna i studien har 

tagit fasta på. Men det finns också en tydlig progression i läsutvecklingen och lärarna 

inser vikten av att inte släppa eleverna när de kan läsa flytande.  Något som också 

poängteras av flera forskare (Lundberg, 2010; Myrberg & Lange, 2006). Intressant är 

att resultatet i studien avviker när det gäller pojkars och flickors läsning. Generellt 

presterar pojkar sämre och flickor har ofta en mer positiv läsattityd (Swalander & 

Taube, 2006). I det här fallet är pojkarna bokslukarna.  

6.1.3 Analoga skrivpraktiker 

De analoga skrivpraktikerna synliggjordes främst i Verkstäderna främst genom 

deltagande observation och informella samtal. Elevernas förmågor inom flera 

områden, som motorik, strategier för att lösa sambandet mellan ljud och bokstav, 

synliggjordes. De aktuella underkategorierna handlade om vilken 

undervisningsmodell som synliggjordes och att skriva med penna. 

 

Färdighetsmodell  

Genomgående var att läroböcker användes när eleverna skulle skriva med penna 

vilket framkom i de deltagande observationerna. I Förskoleklassen bekantade sig 

eleverna med bokstäverna. De fick skriva dem men tonvikten låg inte på hur de 

skulle skrivas. När eleverna själva skulle skriva ord visade det sig att sex av barnen 

genomgående skrev med små bokstäver medan tre av barnen skrev med stora 

bokstäver (ett barn var vid det observationstillfället frånvarande). Eleverna använde i 

stor utsträckning ljudmetoden när de skrev i sina olika läroböcker. Främst gällde det 

eleverna i förskoleklass och en del av eleverna i åk 1. Ibland fick eleverna hjälp av 

andra fast de inte behövde. En pojke (P1) ska skriva ros: 

P2(åk1): R…O…S (ljudar) 

P1(åk1): Jag kan själv 

Arbetet med grammatiska regler synliggjordes i alla Verkstadsgrupper i 

observationerna och kunde te sig som följande exempel: 

L1: Ni ska skriva fem meningar om vad som har hänt på påsklovet. Hur ser man 

att det är en mening? Vad börjar man med? (skriver meningen på tavlan) 

P1(åk1): En stor bokstav. 

P2(åk1): Hur skriver man jag? (han ska skriva jag i början av en mening) 

P3(åk1): På första ska det vara stor, inte sen. 

 

Att skriva med penna 

I samband med en deltagande observation ställdes följande fråga: Hur tycker ni att 

det är att skriva på dator? En pojke svarade då: 
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P1(åk2): Sådär, det är inte jätteroligt, tycker bättre om att skriva med penna.  

Eleverna hade uppenbarligen tankar om skillnaden mellan att skriva med penna och 

att skriva på dator. Enda sättet att komma åt vad eleverna egentligen ansåg om att 

skriva med penna var med hjälp av informella samtal. Dessa ägde rum med elever i 

åk 2 som hade mest erfarenhet av att både skriva med penna och på dator. Eleverna 

lyfte fram flera fördelar med att skriva med penna: 

P1(åk2): Det är lättare att skriva bokstäverna, på datorn måste man leta. När jag 

spelar då hittar jag, men jag skriver inte så mycket.  

F1(åk2): Det är lättare med penna, man behöver inte göra stor bokstav och så. 

F2(åk2): Penna är roligare. Det blir mer plats på papperet, man bara lägger ner 

papperet i bänken och man slipper spara. 

 

Analys 

Den undervisningsmodell som framträder mycket tydligt vid det analoga skrivandet 

är färdighetsmodellen. Ivanic (2004) menar att utmärkande för färdighetsmodellen är 

att den innefattar skriven text, skiftkod och grammatiska regler. Resultatet visar att 

skrivandet i de analoga skrivpraktikerna främst sker med hjälp av ljudmetoden och 

med fokus på grammatiska regler. Utgångspunkten för det analoga skrivandet är 

läroböcker som är anpassade till var eleverna befinner sig i sin skrivutveckling.  

Tydligt är också att olika typer av läroböcker används. En del av dessa läroböcker tar 

sin utgångspunkt i en mer formaliserad syn på undervisning.  Eleverna ska lära sig 

tekniker, former och färdigheter för sig (Lundberg, 2010). Lundberg (2010) var en av 

de forskare som länge förespråkade en formaliserad syn på undervisning men som på 

senare år också betonade vikten av en balans mellan form och innehåll.  I studien 

används också läroböcker som fokuserar mer på innehållet. Resultatet visar därmed 

att det i praktiken finns en tydlig balans mellan undervisningssätten formalisering 

och funktionalisering. Forskning visar att framgångsrika lärare är de som förenar 

dessa arbetssätt (Myrberg & Lange, 2006; Pressley, 2006; Skoog, 2010). 

6.1.4 Digitala läspraktiker 

De digitala läspraktikerna synliggjordes främst när eleverna hade Elevens val genom 

deltagande observationer och med hjälp av informella samtal. Utmärkande var att i 

dessa praktiker handlade det om hypertextläsande. Ett stort antal elever i både åk 1 

och åk 2 behärskade den lästekniken och även om eleverna inte hade varit på sidan 

innan orienterade de sig förvånansvärt snabbt. Anmärkningsvärt var hur snabbt även 

de svaga läsarna orienterade sig på de här sidorna. De underkategorier som 

observerades där hypertextläsande skedde var Google, Barbie, Spelo och Star doll. 

De tre sistnämnda redovisas som en underkategori då det fanns flera likheter mellan 

dessa sidor. 

 

Google 

Att Google finns med som en underkategori var att det i de deltagande 

observationerna framkom att det var så uppenbart att eleverna utgick därifrån för att 

komma vidare i sitt digitala läsande. Google var nyckeln till det digitala läsandet. 

Genom informella samtal framkom hur eleverna kände till Google: 

F1(åk2): Det har vi alltid vetat 
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Det var något som var självklart och även de yngre eleverna visste detta vilket 

framkom i observationerna: 

F1(åk1): Jag ska vara på Internet och göra någonting (går och hämtar hörlurar, 

hon går ut på Google) 

F2(åk1): Ska du söka på en bild? 

F1(åk1): Kanske se på en film 

F2(åk1): Jag vet ett spel! 

F1(åk1): Vad skriver man då? 

 

Barbie, Spelo och Star doll 

I de deltagande observationerna blev det tydligt att flera elever hade vana av att vara 

inne på de här sidorna. Gemensamt för denna underkategori var att eleverna började 

med att skriva in ett sökord på Google för att komma till önskad sida. Samtidigt som 

det blev tydligt vilka som inte var vana vid att själv söka sig fram. En flicka fick 

hjälp av andra flickor att ta sig in på Barbiesidan. Sidan handlade främst om 

bildläsande och att klä på dockor. Genom informella samtal framkom vad eleverna 

gjorde när de var hemma: 

F1(åk1): Jag brukar spela Barbie hemma, man går ut på sök och så hittar man det 

Senare hade samma flicka bytt till ett annat cykelspel, som hon hittade via Spelo. Det 

var inte helt enkelt att som observatör hinna med och uppfatta hur de klickade sig 

fram. Dels skedde det med en otrolig snabbhet, dels var det svårt att hinna med och 

se var hyperlänkarna låg. Helt plötsligt kom det upp en textruta där det stod: Du har 

vunnit en top. Direkt sa hon: 

F1(åk1): Yes! Jag vann en top! 

 

Analys 

Den skillnad som Watts & Lloyd (2004) lyfter fram att det analoga läsandet är linjärt 

vilket det digitala inte är blir synligt i resultatet. Jämfört med det analoga läsande så 

är det svårt att avgöra hur mycket text eleverna läser när de läser digitalt. Det går inte 

att räkna antalet sidor som eleverna gör när de läst analogt.  Inte heller är det enkelt 

att ställa frågor kring det eleverna har läst eftersom det är osäkert vilka hypervägar 

de egentligen har valt. Resultatet visar att i de digitala läspraktikerna mer handlar om 

att utveckla en lästeknik hypertextläsande. Denna teknik innebär att det är upp till 

läsaren att välja vad han/hon vill läsa med hjälp av så kallade hyperlänkar 

(Kroksmark, 2011). Intressant är att det inte tycks vara någon större skillnad i 

snabbhet beträffande svaga och starka läsare, när de orienterar sig fram via 

hyperlänkar. Troligtvis har det att göra med att det som Säljö (2011) konstaterar att 

eleverna har utvecklat både intellektuella och materiella strategier för att kompensera 

bristande förmågor. Vidare menar författaren att eleverna lär sig minnas genom 

samspel med andra människor och genom att utveckla förmågor att minnas som är 

ändamålsenliga. Men andra ord eleverna behöver inte komma ihåg vad som står på 

länken utan istället minnas vilken länk de ska klicka på och sedan nästa steg. 
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6.1.5 Digitala skrivpraktiker 

De digitala skrivpraktikerna förekom i tre av Verkstadsgrupperna, i helklass i åk 1 

och i helklass i åk 2 vilket framkom dels i deltagande observationer dels i 

fokusgruppintervjun. Lärarna var överens om att skrivandet var lättare att synliggöra 

jämfört med läsandet.  Men också att det digitala skrivandet i jämförelse med det 

analoga var enklare att synliggöra betraktat ur ett lärarperspektiv. I de digitala 

skrivpraktikerna var samarbete det klart dominerade arbetssättet vilket framkom 

både i observationer och i fokusgruppintervjun. Trots att eleverna samarbetade 

synliggjordes deras individuella förmågor inom flera områden: skrivförmåga, 

förmåga att samarbeta, datakunskaper (Talsyntes). Framför allt blev det tydligt vilka 

elever som hade svårt att samarbeta. Följande underkategorier kunde urskiljas 

kreativitetsmodell, processmodell och genremodell.  

 

Kreativitetsmodell 

I de deltagande observationerna framkom att denna undervisningsmodell var vanligt 

förekommande i samtliga praktikgemenskaper. Eleverna antas lära in färdigheterna i 

samband med att de får läsa och skriva om det som intresserar dem. I tre av 

Verkstadsgrupperna var denna undervisningsmodell helt dominerande. När eleverna 

arbetade utifrån den här modellen arbetade de oftast tillsammans med någon annan. 

Det framkom tydligt att eleverna samspelade och samtalade med varandra i mycket 

stor utsträckning. Detta var också något som lärarna hade uppmärksammat: 

L1: Men det intressantaste är ju att se dem när de är två om en dator. 

L2: Ja, det är jätteintressant 

L1: Då får man diskussionen eleverna emellan om att de skriver varsin mening. 

J: Vilket språklärande synliggörs då? 

L1: Ja, det är ju alltså verkligen att kunna kommunicera med varandra och… 

L2: Samarbete, att samtidigt komma överens om textens innehåll 

L3: De pratar språk tillsammans 

L2: Ja, hur det stavas 

L3: Du ska skriva så…där glömde du punkt 

Gemensamt för samtliga dessa praktikgemenskaper var att trots att lärarna hade en 

grundplanering så var de lyhörda för elevernas förslag. Eleverna tycktes själva vara 

medvetna om vad de hellre ville göra för att komma igång med sitt skrivande vilket 

följande citat visar: 

P1(åk1): Kan man inte få skriva om något annat? 

L: Vad vill du skriva om? 

P1(åk1): Jag vill inte skriva om papperet… 

L: Skriv om det du vill. 

P1(åk1): Ja!!! 

Direkt gick han ut på Google, letade upp en Pokemonbild som han kopierade och 

klistrade in i ett nytt Worddokument. Sedan kom han igång med sitt skrivande.  
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Processmodell 

I främst två av Verkstadsgrupperna synliggjordes denna undervisningsmodell där 

själva skrivhändelsen eller literacypraktiken står i fokus. Det handlar om en mental 

inre process och yttre process att vara deltagare i en literacypraktik vilket framkom i 

de deltagande observationerna. I en av grupperna undrade en flicka: 

F1(åk2): Får jag skriva av en saga? 

L: Ja, jag har lyssnat på ditt önskemål. Idag får ni välja om ni vill skriva en saga 

till en bild, en bild i datorn eller om du vill ha en av mig, eller om ni vill skriva 

av.  

Men trots att eleven frågade om att skriva av och fick det så valde hon ändå att inte 

göra det. Istället skrev hon en egen berättelse till en bild som de övriga i 

praktikgemenskapen. I en annan praktikgemenskap arbetade eleverna ihop: 

P1(åk2): Han kände sig lite pirrig i magen och hade en fin skjorta på sig…eller? 

P2(åk2): Ja 

P1(åk2): Nu får du skriva lite 

P1(åk2): Vi har skrivit två gånger att han ska till zoo. 

 

Genremodell 

Denna undervisningsmodell synliggjordes i helklass i åk 1 och i helklass i åk 2. Både 

deltagarna och literacypraktiken står i centrum och eleverna får möta olika typer av 

texter. I den här studien fick eleverna skriva en faktatext, en berättelse och en saga 

vilket framkom i de deltagande observationerna. Läraren lade stor vikt vid att 

introducera genren och inledde lektionen med hjälp av en sagobild av John Bauer 

som hon projicerade på tavlan med dataprojektorn: 

L1: Nu ska vi gå ut i mörkret och ut i skogen. Först ska vi titta. Fantisera, vad är 

det som händer? (eleverna kommer med förslag, läraren byter bild). Nu är det 

sagor. Den börjar: Det var en gång….Han som har ritat bilderna heter John 

Bauer och han är illustratör ( läraren byter bild igen) 

P1(åk2): Det är min favoritbild! Den ska jag skriva om. Mormor har den tavlan. 

P2(åk2): Jag känner igen John Bauer, min pappa läser sådana böcker 

Läraren delade sedan in eleverna i par och eleverna kom snabbt igång med att 

fantisera tillsammans och skriva vilket observerades. När det var dags att avsluta 

diskuterade två elever vad sagan skulle heta, vad de skulle döpa dokumentet till: 

P2(åk2): Ja, det kan den heta…Nej, Prinsessan som gick vilse i skogen? 

P1(åk2): Ja!! Prinsessan som gick vilse i skogen (skriver) 

P2(åk2): Jag kom på! Jag läser massor med böcker. 

 

Att skriva på dator 

Det framkom att det både fanns fördelar och nackdelar med att skriva på dator. 

Lärarna upplevde att eleverna var mer benägna att ändra i texten och jobba mer med 

texten jämfört med när de skrev för hand. Men också att det bidrog till ett lustfyllt 

lärande som satte igång fantasin och det framkom även andra fördelar: 
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L1: Ja och vad de skrattar och vad de fantiserarr…ja och så X…det blir 

VÄLDIGA fantasihistorier! De har kul när de skriver, verkligen. De skrattar och 

skriver, ändrar och ja. 

L2: Ja och inte ångesten över hur det ser ut när de skriver. 

L3: Nej och inga knöliga papper som de har suddat sönder. 

I de informella samtalen med eleverna i åk 2 framkom att det stora flertalet tyckte att 

det var roligt att skriva på dator. Fördelar med att skriva på dator var att datorn kunde 

se om de skrev fel, att de kunde välja om de ville skriva litet eller stort och att det 

gick snabbare. Fast sedan kom någon på att för en del gick det förstås långsammare. 

Det berodde helt enkelt på hur van man var att skriva på dator. Två pojkar tog i de 

informella samtalen upp nackdelar med att skriva på dator: 

P1(åk2) och P2(åk2): Den beter sig konstigt….När man skriver något kan den 

säga att det är fel. 

I observationerna framkom tydligt att tekniken vid flera tillfällen begränsade 

datoranvändningen. Trots detta visade eleverna i studien på ett enormt tålamod och 

på en stor förståelse. Anmärkningsvärt var hur länge de lugnt satt och väntade. En 

del som tröttnade valde att flytta till en kamrat som hade fått igång sin dator men det 

skedde under lugna förhållanden. Teknikproblemen väckte betydligt större irritation 

hos lärarna i studien. Detta framkom också i fokusintervjun att de nackdelar som 

lärarna upplevde med att skriva på dator enkom handlade om just tekniska problem. 

En av lärarna konstaterade: 

L1: Det var tekniken. Det var inte själva idén det var fel på det var tekniken. Det 

måste man skilja på. När tekniken väl fungerar då fungerar det här också! 

 

Analys 

Resultatet visar att helt andra undervisningsmodeller synliggörs i de digitala 

skrivpraktikerna jämfört med de analoga skrivpraktikerna. De undervisningsmodeller 

som åsyftas är Ivanic (2004) undervisningsmodeller som nämns i bakgrunden. 

Kreativitetsmodellen, processmodellen och genremodellen synliggörs när eleverna 

skriver på dator. Kreativitetsmodellen synliggörs för att lärarna inser vikten av att 

eleverna får skriva om det som intresserar dem samt att utgångspunkten är elevernas 

eget språk. Detta är något som betonas inom forskningen (Carter, 2006; Fast, 2007; 

Herrlin & Lundberg, 2007). Sedan sammanfaller kreativitetsmodellen i studien vid 

flera tillfällen även med genremodellen. Eleverna i studien tycker om att skriva 

berättelser och sagor och gör det gärna. Detta ligger i linje med de senaste årens 

forskning att barn gör medvetna val av vilka texter som de vill vara med och skriva 

(Skolverket, 2011). Beträffande processmodellen framkommer det tydligt att 

skrivaren är i fokus och att både inre mentala processer och yttre processer sätts 

igång när eleven är deltagare i en literacypraktik. I det första fallet har flickan tänkt, 

inre mental process, att hon ska skriva av en saga. Men när hon ser att alla andra 

runtomkring, yttre process, i literacypraktiken inte gör det sätts hennes inre mentala 

processer igång igen och påverkar hennes val.  I det andra fallet har en av pojkarna 

skrivit på datorn. Men i mötet med den andra pojken, yttre process, som undrar 

varför det står två gånger sätts de inre processerna igång och han förklarar hur han 

har tänkt.  

Det sociokulturella perspektivet framträder återigen tydligt att lärarna faktiskt inser 

fördelarna med att eleverna samarbetar och samspelar när de skriver och att detta 



53 

 

bidrar till elevernas språklärande. Detta ligger även i linje med det som förespråkarna 

för funktionalisering betonar att det är kontexten och det sociala samspelet som har 

betydelse för hur barn tillägnar sig skriftspråket (Fast, 2007; Nyström, 2002; Skoog, 

2012). I resultatet framkommer också vilka fördelar och nackdelar som finns med 

datorn som är ett kulturellt verktyg. Begreppet kulturellt verktyg är hämtat från Säljö 

(2000) som menar att människan ständigt utvecklar redskap och verktyg. Flera 

studier av elevers datoranvändande visar att kvaliteten på elevernas arbeten förbättras 

ur flera aspekter, dels blir det snyggt och lättare att läsa för såväl elever som för 

lärare, dels är eleverna mer benägna att bearbeta sina texter (Folkesson, 2004; 

Swalander & Folkesson, 2010; Watts & Lloyd, 2004). Studierna visar också på att 

samarbetet mellan eleverna ökar (Folkesson, 2004; Kroksmark, 2011; Swalander & 

Folkesson, 2010). Tidigare forskning överensstämmer med studiens resultat. Liksom 

att uttalade nackdelar vid datoranvändande i första hand tycks handla om tekniska 

problem (Folkesson, 2004; Swalander & Folkesson, 2010). Däremot skiljer sig 

studiens resultat från vad Folkesson (2004) fann att frustrationen delas av både lärare 

och barn. I denna studie märks frustrationen hos lärarna men inte hos barnen.  

6.2 Vilka förutsättningar ges för elevers språklärande? 

Resultatet visade att stort antal förutsättningar, inom olika områden, gavs för elevers 

språklärande. Detta framkom i deltagande observationer, i informella samtal och i 

fokusgruppintervjun. Huvuddimensionerna som urskiljdes var en atmosfär av tillit, 

Verkstadsarbetet, minnande och lärande med hjälp av kulturella verktyg, en miljö där 

ett självreglerat lärande kan växa och gro samt ett gemensamt skapande av en 

kunskapskultur.  

6.2.1 En atmosfär av tillit 

En atmosfär av tillit genomsyrade den pedagogiska praktiken vilket till stor del hade 

med lärarnas förhållningssätt att göra. I praktiken agerade lärarna som goda 

förebilder och visade stor tillit både till varandra inför barnen och till barnen. Lärarna 

agerade som modeller. Barn gör bekant inte som man säger, utan som man gör. 

 

Arbetslaget 

Lärarna ansåg att utvecklingsarbetet hade bidragit till att arbetslaget nu verkligen 

arbetade som ett arbetslag kring barnen. Vikten av att de hade ett gemensamt ansvar 

för elevernas inlärning poängterades. Just detta faktum att inte vara ensam ansvarig 

betraktades som en fördel: 

L1: Där är väl också en liten fördel, som när vi överlämnade förra året när vi fick 

lite kritik, att vi faktiskt kan känna att vi är många om det här. Man kan inte 

halshugga en, att varför kunde de inte det eller det. Ja, men vi var faktiskt fler 

som såg att det har varit en jättestor utveckling. Den eleven vi fick från början 

hade kanske inte så goda förutsättningar, och då kan man känna en styrka att 

man är fler. Tillsammans, att man har pratat om de här barnen. Vi är fler som har 

jobbat med dem. 

L3: Det är ju också jätteviktigt, att man kan vara fler pedagoger om en grupp 

barn, så att det blir fler ögon som ser, att man kan vinkla det på ett annat sätt.  

En av lärarna poängterade något hon ansåg vara av största vikt i ett arbetslag: Vi törs 

be varandra om hjälp. Lärarna kände inte någon prestige att de måste vara bra. 
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Själva ansåg de att de var trygga individer som delade med sig av sina åsikter och 

vågade säga vad de tyckte och tänkte: 

L1: Ja, jag säger det på en gång! (De andra skrattar igenkännande och läraren 

själv börjar skratta) 

 

Samsyn på kunskap och lärande 

I fokusintervjun framkom att det fanns en samsyn på kunskap och lärande. Detta var 

något som också visade sig i de deltagande observationerna. Det var därmed inte 

något som lärarna bara sa utan de agerade utifrån en samsyn på kunskap och lärande. 

En av lärarna lyfte till en början fram att eleverna skulle ha baskunskaper när de 

lämnade åk 2. Men sedan nämndes följande som också genomsyrade det dagliga 

arbetet i den pedagogiska praktiken.  

L1: Tro på sin egen förmåga också 

L2: Ja, självförtroende 

L1: Arbetsglädje 

L2: Lusten att lära 

Lärarna ansåg att styrkan i arbetslaget var att de hade samma värderingar och sätt att 

se på barn samt förutsättningar för barns lärande. Något som lärarna inte hade 

reflekterat så mycket över innan var att de faktiskt hade förhållningssättet våra barn 

vilket framkom i fokusintervjun. Men detta var något som syntes tydligt i den 

dagliga pedagogiska praktiken. Eleverna vände sig till den lärare som fanns närmast 

till hands 

L2: Ja, men det är väl syn på barnet och barnets lärande, att vi tror på barnen 

L3: Ser HELA barnet 

L2: Vi är intresserade av barnet och inte ämnet 

L4: Att alla måste få plats och göra sig hörd varje dag på något vis 

L2: Och möter vi barnet där det befinner sig då lär det sig ju lättare och 

behandlar vi barnet på ett mjukare sätt där de befinner sig så lär de sig lättare. Så 

vi har ju lärt oss av erfarenheter. Hur bemöter vi X? Det har vi lärt oss, den 

praktiska gången. 

Lärarna lyfte vikten av att bemöta de individuella behoven som barnen gav uttryck 

för. Men det fanns också en vilja att göra det även i praktiken vilket framkom i de 

deltagande observationerna: 

L1: Sen ser man olika barn, jobbar olika. En del vill ju sitta själva och jobba med 

sitt. Andra vill samarbeta och prata med varandra och då ska ju de får göra det. 

Så det är olika. 

L2: Då får man ju lösa den situationen. 

 

Tilltro till varandras kompetens 

Det framkom med stor tydlighet att lärarna hade tilltro till varandra och framförallt 

till varandras kompetens. Samtidigt konstaterade en av lärarna att när hon var ensam 

kunde hon inte släppa kontrollen för då hade hon hela klassen själv. Då fanns det 

ingen annan att ha tilltro till och lita på vilket det fanns nu. 
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L1: Ja men det känner jag också. Jag var en sån som gärna ville ha koll. Men 

eleverna mina som jobbar i en annan grupp, jag ger FULLT ansvar till dem. Jag 

vet bara att de skriver på dator. De har planerat sitt och de gör…jag har ingen 

koll på det heller vad ni gör 

Samtidigt som lärarna menade att tilltron till varandra och till varandras kompetens 

var grundförutsättningarna för att gå in i Verkstadsarbetet: 

L1: Det var väl därför man vågade starta ett Verkstadsarbete annars hade man 

kanske inte vågat dra igång 

 

Analys 

Resultatet visar tydligt att en atmosfär av tillit genomsyrar den pedagogiska 

praktiken. Det öppna klimatet under fokusintervjun och det som lärarna faktiskt sa, 

visar att lärarna är trygga med varandra. Detta i linje med det som Hattie (2009) 

konstaterar vikten av att lärare arbetar medvetet med att skapa ett klimat som bygger 

på tillit mellan lärare och elev och också mellan elever och elever. Lärarna i studien 

arbetar som ett arbetslag där klimatet är tillåtande och öppet. Vidare visar resultatet 

på att det goda klimatet når fram till eleverna. Flera studier poängterar just vikten av 

ett gott klassrumsklimat och att det för en del elever faktiskt kan vara avgörande för 

hur väl de lyckas i sitt lärande (Frank, 2009; Lundberg, 2010; Taube, 2007).  Lärarna 

har i grunden en samsyn på kunskap på lärande men kanske viktigast av allt en tilltro 

till varandra och en tilltro till varandras kompetens. I arbetslaget finns lärare som har 

arbetat länge och som har vårdat läs- och skrivpedagogiken.  Något som Myrberg & 

Lange (2006) lyfter fram som något högst väsentligt för elevers läs-och 

skrivutveckling. Författarna konstaterar att just bristen på dessa lärare är ett växande 

problem i svensk skola med tanke på att flera av dem är på väg att gå i pension.  

Hattie (2012) i sin tur menar att lärarens syn på sin egen roll är avgörande för hur väl 

hon lyckas i den pedagogiska praktiken. Studiens resultat visar att alla dessa nämnda 

faktorer bidrar till att lärarna är trygga i sina roller då det är så de uppfattas.  

6.2.2 Verkstadsarbetet 

Utmärkande för Verkstadsarbetet var att det inspirerade såväl lärare som elever 

vilket framkom både i fokusgruppintervjun och i de deltagande observationerna. 

Arbetetet med att alla elever skulle känna sig trygga i sina grupper var något som 

också var utmärkande för samtliga grupper liksom det relationsskapande arbetet.  

Tydligt var att det var elevens aktuella behov som var i fokus när omgrupperingar 

skulle göras och det skedde i samband med det kontinuerliga utvärderingsarbete som 

ägde rum i samband med varje längre lov. De underkategorier som urskiljdes var 

teori omsätts i praktik, strukturerad undervisning och tydliga mål, Verkstadsarbetet 

betraktat ur ett lärarperspektiv och Verkstadsarbetet belyst ur ett elevperspektiv. 

 

Teori omsätts i praktik 

I de deltagande observationerna framkom att lärarna genomgående visade stor 

respekt för barnens kompetens, drivkraft, olikheter, erfarenheter och värde som 

samspelspartner. Lärarna upplevde inte att grupperingarna hade bidragit till ett 

negativt förhållningssätt bland eleverna snarare tvärtom: 

L1: Nej, inte alls! Tvärtom! De visar vad de har skrivit och är jättestolta. 

L2: Jag har aldrig någonsin hört en sådan kommentar. 
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L3: Inte av något barn. 

L2: Den gruppen jobbar med enklare saker eller de är inte lika duktig som jag. 

Det har jag inte hört 

L3: Jag tror inte att de har uppfattat att vi har nivågrupperat, för vi hette ju olika 

namn 

L2: Vi diskuterar ju inte själva i de termerna. Vi pratar ju aldrig om hur svårt de 

har det. 

Tydligt var att lärarna hade förstått det sociokulturella perspektivet och det 

synliggjordes i den pedagogiska praktiken men det framkom också i fokusintervjun: 

L1: Var det inte någon i gruppen som sa: Va?!? Kan en etta läsa så bra, då 

måste jag.. 

L2: Jo! Våra tvåor där. Alldeles i början. Vi läser ju också läxan högt, samtidigt 

som Verkstadstiden och då….då så frågade hon direkt den här ettan: Men hur 

kan du ha lärt dig att läsa så bra? Då fick man ju liksom önskesvaret: Ja, jag 

övar 3 ggr på kvällen (en annan lärare småskrattar). Så det var ju bara så bra. 

Flickan sa: Det kan ju jag också göra. Det satte igång en otrolig läsutveckling. 

J: Har det gått framåt för den eleven? 

L2: Absolut! 

J: Vad är skillnaden? 

L2: Att man ser sig själv från en annan vinkel tror jag. Jag tror att hon fick upp 

ögonen för sin egen inlärning när hon jämförde sig med ettorna och fick tips av 

en kompis istället för av oss lärare: Du ska läsa de här sidorna i läxa, eller 

femton minuter varje dag eller vad det nu är. Utan det är en kompis som säger.  

 

Strukturerad undervisning och tydliga mål  

Varje lärare jobbade målinriktat och strukturerat utifrån varje grupps behov vilket 

blev synligt i de deltagande observationerna. Målen varierade från grupp till grupp. 

Eleverna i samtliga grupper verkade veta vad som förväntades av dem. Att de skulle 

ta ansvar för sitt lärande genom att vara aktiva och delaktiga tycktes vara något som 

var självklart för eleverna. Skillnaden var stor mellan grupperna beträffande hur den 

strukturerade undervisningen såg ut och i vilken utsträckning målen konkretiserades 

för eleverna. I fokusintervjun framkom att samtliga lärare var rörande överens om att 

det är en trygghet för eleverna att veta vart de ska och att ramarna och tydliga mål 

bidrar till denna trygghet. En av lärarna var medveten om hur den tydliga strukturen 

och tryggheten att få göra samma sak många gånger var nödvändig för att eleverna i 

hennes grupp skulle kunna vara aktiva och delaktiga: 

L1: Barnen vet vad som förväntas av dem. Vi har ju lagt upp en planering och 

det är målstyrt. Och så kör vi in dem på det och sen vet de vartåt de ska. De ska 

lära sig alla bokstäverna. De ska lära sig läsa. Sen är det mening och stor bokstav 

att jobba med. De får likartade uppgifter, då blir de trygga i att jag hanterar 

uppgiften. Sen byter man litegrann, byter uppgift en bit och då blir det nytt. 

Sedan blir de ändå trygga när man upprepar det flera gånger. En del elever 

behöver olika. En del behöver samma uppgift flera gånger, för att känna sig 

trygga. Andra vill ha mer variation, de vill ha snabba svängar. 

Lärarna poängterade att de kunde ta hänsyn till denna variation tack vare 

Verkstadsarbetet. I fokusintervjun framkom även att lärarna hade haft ett 
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bedömningsunderlag som stöd för att planera sin undervisning och formulera tydliga 

mål. 

L1: Vi visste vart vi var på väg. Vi skulle vara tydliga, alltså vi tittade ju på den 

här..vad heter den här 

L2: Nya språket lyfter 

 

Verkstadsarbetet betraktat ur ett lärarperspektiv 

En lärare konstaterade: Jag känner att jag jobbar med kvalitetsarbete varenda gång 

jag har Verkstadsgruppen.  I de deltagande observationerna blev det tydligt att detta 

kvalitetsarbete omfattade såväl de högpresterande eleverna som jobbade med målen i 

åk 3 som de elever som behövde mer lärarstöd i sitt språklärande. Något som också 

framstod som väldigt tydligt och som dessutom lyftes i fokusintervjun var följande: 

L1: Varje elev får mer lärartid 

L2: Ja, i och med att vi har mer tid för var och en kan vi påpeka mera, göra 

synligt för dem. 

Lärarna var rörande överens om nackdelarna med Verkstadsarbetet, nämligen att 

dokumentation och överlämning inför utvecklingssamtal inte fungerade optimalt utan 

detta var något som de behövde utveckla. Problemet tycktes handla om att hinna med 

att delge varandra och att lärarna inte exakt visste vad eleverna gjorde i de olika 

grupperna. Men andra nackdelar lyftes också fram: 

L4: Jag känner också att det är en brist för de här resursbarnen man har…det 

resursbarnet jag har. Ibland har jag satt paus, så att han får jobba med det han 

vill, för det behöver han också. Samtidigt har jag ibland dåligt samvete, att det 

kan vara den bra tiden för honom 

Men något som lyftes som en nackdel visade sig också innehålla fördelar i 

resonemanget som fortsatte (samma lärarbeteckningar används därför): 

L3: Men på slutet här har man märkt att X har tagit in delar av vad vi andra har 

sysslat med och att X måste ta itu med läsningen. Nu måste jag lära mig, börjar 

han prata om. Så någonstans, för även när X tar paus (läraren gör citattecken i 

luften), så gör han saker. Han lyssnar ju och tar in saker hela tiden, han finns där. 

L4: Jo, X använder sig av draghjälpen, så därför….vill man ju egentligen ha X så 

mycket som möjligt med de andra barnen.  

 

Verkstadsarbetet belyst ur ett elevperspektiv 

Utifrån de deltagande observationerna och hur lärarna uppfattade eleverna, så 

verkade eleverna också trivas med sina Verkstadsgrupper och det arbete som skedde 

där. En flicka hade skrivit en text på eget initiativ: 

Min värkstad  

Vi är sex i vår värkstad. Alla våra namn är X,X,X,X,X. Våra lärare heter X och 

X. Jag tycker att våran värkstad är rolig för våra lärare är snälla. Vi brukar skriva 

på datorer. Så det var min värkstad. X den 22 maj 2012. 

Lärarna märkte också att eleverna tyckte att det var roligt: 

L3: De tycker så mycket om det här, Verkstad. De kollar utåt och så sticker de 

iväg. De tycker att det är jätteroligt. 
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Eleverna som nämns var elever som var i behov av mer stöd i sin läs- och 

skrivinlärning. I de deltagande observationerna framkom med stor tydlighet att det 

både i åk 1 och åk 2 fanns elever i behov av stöd av varierande karaktär. Det fanns 

elever som i olika miljöer och sammanhang hade svårt att behålla fokus och 

koncentra sig. Både i fokusintervjun och i de deltagande observationerna framkom 

det att det fungerade betydligt bättre för dessa elever i en mindre grupp med färre 

elever att förhålla sig till. Eleverna hade större chans att bli sedda och bekräftade av 

läraren. En betydelsefull aspekt i sammanhanget, betraktat ur ett elevperspektiv, lyfte 

en av lärarna fram: Det är arbetsro i de här Verkstadsgrupperna. Detta faktum 

möjliggjorde att även den elev som hade en autismdiagnos och en konstaterad 

språkstörning kunde delta utifrån sina förutsättningar och behov, vilket blev synligt i 

de deltagande observationerna. Möjligheten fanns hela tiden för den eleven att arbeta 

enskilt i ett närliggande rum och läraren gick då emellan. Ur perspektivet en skola 

för alla tog en av lärarna upp följande: 

L1: En vinst med Verkstäder är ju att de här eleverna som kanske skulle ha haft 

en elevassistent själva, de ingår nu i en grupp och har inte en egen efter sig. Utan 

de ingår i en grupp. Man hinner med dem, samtidigt som man hinner med de 

andra. Det tycker jag är bra också! 

Det framkom i fokusintervjun att eleven med konstaterad språkstörning hade gjort 

stora framsteg i sin språkutveckling sedan arbetet med Verkstäder började. De elever 

som behövde mer tid för sitt språklärande kunde få det. Vikten av Förskoleklassens 

roll i detta sammanhang betonades att elever gavs förutsättningar att få mogna ifatt. 

Eller som en lärare uttryckte det: Nu är de där de ska! Så där mötte vi dem, där de 

stod. Samtidigt som möjligheten fanns för Förskoleklassbarnen att få utmaning i en 

annan Verkstadsgrupp vid ett tillfälle i veckan. I fokusintervjun framkom att mer än 

hälften av Förskoleklassbarnen hade knäckt läskoden och någon elev läste med 

ganska gott flyt i slutet av vårterminen. Samtidigt som vikten av att eleverna kunde 

få draghjälp även i en liten grupp poängterades eftersom inget barn ändå är på exakt 

samma nivå: 

L1: Så jag tror att man får draghjälp i den här gruppen, att man blir inspirerad av 

att se att vi är lika duktiga, ungefär. Det är en slags draghjälp. Så jag tror att det 

finns många vinster med det att vi är lite minde grupper, fler pedagoger på 

barnen.  

Det var tydligt att det var elevens individuella behov som var i fokus. En lärare 

konstaterade: Han får sina behov tillfredsställda, han vill ju bli väldigt sedd.  Detta 

var ett behov som hade uppmärksammats av lärarna och där en förändring faktiskt 

hade skett, som lärarna blev medvetna om i intervjun. Att detta faktiskt också bidrog 

till en högre måluppfyllelse: 

L3: Det ger ju högre måluppfyllelse. I och med att han får mera gjort när han 

sitter där. Så ger ju det högre måluppfyllelse även om de runtomkring, kan lite 

mindre inom vissa saker än vad han kan 

J: Sen har han ju varit en väldig dragkraft i den gruppen också 

L3: För hans del är det ju två vinster. Han fungerar och han är dragkraft för de 

andra. Så det är inte bara nivåerna utan det är andra saker också som har kommit 

under resans gång. Vi tänkte ju måluppfyllelse MEN de här sakerna ger en högre 

måluppfyllelse. 
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Analys 

Enligt Säljö (2000) belyser det sociokulturella perspektivet hur barn genom samspel 

med människor i den egna omgivningen blir delaktiga i de kunskaper som är aktuella 

i ett visst samhälle. Resultatet visar att lärarna har uppnått en gemensam tolkning av 

vad det sociokulturella perspektivet innebär och agerar utifrån det förhållningssättet i 

praktiken. Även Vygotskijs (1986) teori om tanke och språk omsätts i praktiken.  

Lärarna vet vilket vardagsspråk eleverna har med sig med, vilka intressen, 

erfarenheter och behov eleverna har och tar hänsyn till det i sin undervisning. 

Vygotskijs (1978; 1986) tankar om den proximala utvecklingszonen synliggörs på 

två plan. Dels grupperas eleverna utifrån sin utvecklingszon, dels anpassas 

uppgifterna efter elevernas individuella behov. Enligt Vygotskij (1978; 1986) ska 

uppgifterna vara lagom utmanande och det ska finnas en eller flera som vet och kan 

mer i närheten som kan hjälpa till. Resultatet visar tydligt att det är något som sker i 

praktiken. Begreppet praktik syftar här till Wengers (1998) teori som också 

förknippas med följande begrepp praktikgemenskap, meningsskapande och identitet. 

Det som framkommer med stor tydlighet i resultatet är att det i varje 

praktikgemenskap, Verkstadsgrupp, finns en gemensam praktik. En praktik som 

genomsyras av aktivitet och en vilja att lära som i sin tur bidrar till en 

praktikgemenskap där lärandet står i fokus. Men det sker också ett meningskapande 

och ett identitetskapande. Sannolikt är att dessa elever betraktar sig själva som 

lärande individer. Lärarna i studien lyfter fram att nackdelarna främst handlar om att 

de inte exakt vet vad som sker i de olika grupperna och att det är svårt att hinna med 

att dokumentera och göra överlämningar inför utvecklingssamtal. Detta är något som 

läraren anser att de behöver utveckla former för. 

 

6.2.3 Minnande och lärande med hjälp av kulturella verktyg 

Ett utmärkande drag var att det i undervisningen fanns en balans mellan användandet 

av analoga och digitala verktyg vilket framkom i de deltagande observationerna. 

Genom informella samtal och observationer framkom hur eleverna hade lärt sig att 

använda dessa verktyg men också hur de faktiskt använde dem i den pedagogiska 

praktiken när verktygen fanns tillgängliga. I praktiken fanns utrymme för eleven 

själv att välja vilket verktyg han eller hon ville använda. Följande underkategorier 

urskiljdes: analoga verktyg, digitala verktyg, datorn som pedagogiskt verktyg, 

talsyntes och stavningskontroll. Användningen av datorn i studien handlade inte 

enkom om det faktum att det är ett digitalt verktyg utan mer om hur datorn användes 

som ett pedagogiskt verktyg. Därför kom den att utgöra en egen underkategori.  

 

Analoga verktyg 

I de deltagande observationerna framkom att flera analoga verktyg som penna, 

papper och läroböcker användes i samtliga klasser dock inte i alla Verkstadsgrupper. 

De elever som upplevde att det analoga skrivandet var svårt fick hjälp med verktyg. I 

det här fallet handlade det om en bokstavsrad med både små och stora bokstäver, 

samt en bild till varje bokstav: 

P1(åk1): Det är jättesvårt (ändrar röstläge till mer gnälligt), bara skit, skit, skit 

Läraren förstod direkt vad det var som var problemet och gick och hämtade en 

bokstavsrad. Pojken visste att det var stor bokstav i början på meningen och sedan 
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små. Han var säker på hur han skulle skriva de stora bokstäverna men inte de små 

och behövde visuellt stöd för att översätta dessa. Intressant var att samma pojke vid 

ett observationstillfälle ett par veckor senare skulle skriva på dator och dikterade för 

läraren vad han skulle skriva. Läraren skrev med små bokstäver på en lapp som han 

hade bredvid sig. Direkt började han att skriva utan bekymmer trots att det på 

tangentbordet är stora bokstäver.  

 

Digitala verktyg 

Genom observationer framkom att lärarna i stor utsträckning använde digitala 

verktyg i sin undervisning. De digitala verktygen integrerades på ett naturligt sätt i 

och var uppenbarligen redan en del av elevernas lärandemiljö. En elev konstaterade: 

F1(åk2: Förr hade man ju bara ordböcker, nu kan man ju gå in på Internet…på 

Google. 

Lärarna använde dataprojektor, strömmande video, dokumentkamera och 

digitalkamera. En av lärarna berättade hur digitala verktyg hade bidragit till 

förbättringar: 

L1: Innan jag använde dataprojektor satt jag och klippte bilder. De var små och 

pluttiga, nu blir bilderna stora och alla kan se bra. Jag använder den ofta i ämnet 

bild. 

  

Datorn som pedagogiskt verktyg 

I fokusintervjun framkom tydligt vilken inställning lärarna hade till datorn som ett 

pedagogiskt verktyg.  

L1: Datorer finns ju överallt i samhället, så det är viktigt att barnen lär sig att 

använda det och känner att det är ett naturligt medel att använda liksom. 

L2: Det är ju därför som det inte går att backa ur ett sådant här projekt. 

Datorerna är här för att stanna. Vi måste ju lära oss dem, så tidigt som möjligt 

egentligen för att utnyttja dem 

Användandet av datorn inbjöd till samtal och samarbete mellan eleverna. När datorn 

användes var det inte helt lärarstyrt utan ett visst friutrymme gavs. I detta friutrymme 

synliggjordes elevernas datakunskaper. Lärarna bestämde till exempel inte vilket 

teckensnitt som skulle användas utan det fick eleverna själva välja. En del valde med 

stor omsorg och visste precis hur de skulle göra. Andra visste inte, men fick hjälp av 

andra elever. En grupp bestående av fyra pojkar i åk 2 stod en lång stund runt en 

dator och diskuterade teckensnitt. De testade olika och kommenterade. 

Uppenbarligen fanns det en kunskap hos eleverna om hur stilen i sig faktiskt också 

förmedlar ett budskap och att den möjligheten fanns att utnyttja det: 

P1(åk2): Vilken konstig stil ni valde! Vi tog en läskig stil. Vi ska skriva om 

vampyrer som suger snorkråkor! 

De allra flesta eleverna visste hur de skulle ändra sina bakgrundsbilder. En del 

hämtade sina bakgrundsbilder från det bildprogram som fanns i datorn medan det 

stora flertalet visste att det var möjligt att söka på Google och hämta en bild. Denna 

kunskap använde sedan eleverna när de hade skrivit en text och ville ha en bild till. 

Eleverna visade generellt på en stor hjälpsamhet att dela med sig av sina kunskaper. 

Kunskaper som eleverna snabbt tog till sig. Lärarna visade också eleverna hur de 

kunde använda datorn som ett verktyg till exempel att spara dokument. Främst 
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skedde detta i Verkstadsgrupperna, då lärarna i större utsträckning hade möjlighet att 

gå runt och visa alla. Både pojkar och flickor använde dataspråk i samband med att 

datorn användes och mer moderna begrepp som t.ex. datorn laggar, skillat, failat, 

addat, hördes också. Utrymme gavs för eleverna att på egen hand upptäcka att datorn 

är ett verktyg som innehåller en mängd finesser. Upptäckter som denna, som gjorts 

av eleverna spreds fort: 

L1: Det som är roligt att se är att de har upptäckt att man räknar ord..längst nere 

där och det…så har de sett hur många ord de har skrivit och det taggar ju också.  

 

Talsyntes och stavningskontroll 

Talsyntesen användes i stor utsträckning som ett naturligt redskap. Hörlurar fanns 

upphängda i ett utav klassrummen och det var fritt för alla som önskade att hämta.  

Förhållningssättet hos lärarna var: 

L1: Varför alla får använda det är för att det inte ska vara något konstigt eller 

speciellt för någon elev, utan det ska vara naturligt. Vill jag ha det så tar jag det, 

annars så slipper jag.  

Vid ett informellt samtal med en pojke framkom varför han använde Talsyntes: 

P(åk1): Jag vill….för man hör vad man skriver. Hon säger bokstaven och då hör 

man om man skriver fel. 

Något som både observerades och framkom i samtal, var att den elev som var i störst 

behov av kompenserande verktyg också var den som hade tillägnat sig mest kunskap 

om hur verktygen användes. Detta var allmänt känt bland både elever och lärare. Vid 

ett tillfälle hade eleven trots Talsyntes och stavningskontroll svårt att stava till ordet 

trefade. Men eleven visste att det gick att välja ord i listan och valde direkt rätt ord 

träffade. Likaså var eleven den som mest frekvent använde verktygen. Lärarna var 

imponerade av dels hur snabbt eleverna lärde sig att använda Talsyntesen dels hur 

eleverna använde den ihop med stavningskontrollens diagnostiska funktion i form av 

det röda strecket som markerade ett fel: 

F1(åk2): Hon sa helt fel! Hur stavas prinsessa? (flickorna har skrivit prinsäsa). 

Två s? (det röda strecket är fortfarande kvar) 

F2(åk2): Kanske e där? (pekar på där de har skrivit ä. Det röda strecket 

försvinner) Titta! (= jag hade rätt) 

En stund senare ska F1 skriva prinsessa igen och skriver ordet korrekt med en gång. 

Citatet ovan belyser även något som observerades flera gånger och det var elevernas 

förhållningssätt att det var Talsyntesen som i första hand sa fel. Detta hade även 

lärarna lagt märke till.  

L1: Då lägger man skulden på någon annan. 

L2: Det är befriande 

L3: Bra för självförtroendet 

 

Analys 

Kroksmark (2011) menar att lärare idag måste ta hänsyn till både det analoga och 

digitala lärandet. Enligt Vygtoskij (1978) använder människan redskap eller verktyg 

i allt hon gör.  Resultatet visar att lärarna i studien använder såväl analoga som 

digitala verktyg för att eleverna ska kunna ta del av både det analoga och digitala 
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lärandet.  Lärarna är medvetna om att datoranvändning bidrar till ett annat lärande 

som är av vikt för dagens elever. Detta överensstämmer med det som Tondeur et al 

(2008) konstaterar att lärare som har en positiv inställning till datorer också använder 

datorer i sin pedagogiska praktik. Resultatet visar på att lärarna i studien har goda 

datakunskaper eftersom de undervisar eleverna hur de ska göra. Annars är just 

bristen på kompetens när det gäller datakunskaper hos lärare något som lyfts i flera 

studier (Dwyer, 2007; Ertmer, 2005; Tondeur et al, 2008). Den största delen av det 

digitala lärandet sker dock genom att eleverna själva får upptäcka vilka fördelar som 

finns med datorn som pedagogiskt verktyg. Thunqvist (2011) studie visar att 

eleverna använder flera strategier i bearbetning av stavningsproblem. De tar hjälp av 

både stavningskontrollens rödmarkering och programmets listor med förslag på 

ersättningsord. Dessutom är eleverna mer benägna att ta hjälp av kamrater innan de 

frågar läraren. Resultaten i den här studien överensstämmer med Thunqvists (2011) 

resultat. Thunqvist (2011) konstaterar att stavningsprogrammet fungerar som ett 

kulturellt auktorativt redskap eftersom redskapet har minne om språket. Detta ligger i 

linje med det som Pramling & Säljö (2011) hävdar att i samverkan med de resurser 

som finns tillgängliga omkring oss så har våra sätt att lära och minnas utvecklats. 

Detta tycks stämma med tanke på den elev i studien som har insett vilket hjälpmedel 

Talsyntesen är och som så flitigt använder den. Samtidigt som det framkommer med 

stor tydlighet att Talsyntesen inte är tillräcklig som verktyg för många elever i de 

tidiga åren. Dessa elever är även i behov av lärarstöd för att få hjälp med korrigering.  

6.2.4 En lärandemiljö där SRL kan gro och växa 

Lärandemiljön, med avseende på lärarnas förhållningssätt, gav förutsättningar för att 

ett självreglerat lärande skulle kunna utvecklas vilket framkom i de deltagande 

observationerna.  Lärarna konstaterade i fokusgruppintervjun att den individuella 

variationen beträffande SRL bland eleverna var stor. De visste vilka elever som var i 

mer behov av lärarstöd än andra. I de Verkstadsgrupper där behovet av lärarstöd var 

större, var också elevantalet lägre. Det motsatta förhållandet rådde också. En stor 

grupp elever uppfattades redan som mer självgående. Följande underkategorier som 

har betydelse för ett självreglerat lärande belyses; motivation, metakognition, 

feedback, formativ feedback och tillit till sin egen förmåga. 

 

Motivation 

Symtom på motivation observerades i form av att eleverna snabbt kom igång med 

sina uppgifter, att de visade lust att lära och att eleverna var mycket 

uppgiftsorienterade. Brist på motivation observerades också.  Det fanns elever som 

inte ägnade sig åt sin uppgift, dock förekom det i liten utsträckning. Den individuella 

variationen beträffande SRL, gällande motivation, framstod här som tydlig då det var 

samma elever som observerades vid ett antal tillfällen. En klar majoritet av eleverna i 

åk 1 och 2 visade dock på stor uthållighet. Men också att eleverna stannade kvar i sin 

uppgift och ville göra färdigt. 

P1(åk2): Får vi skriva på matrasten? Vi vill bli klara. 

Lärarna berättade hur användandet av Talsyntes och stavningskontroll hade bidragit 

till att eleverna blivit intresserade av hur ord stavas. Eleverna var numera motiverade 

att stava rätt och frågade om stavning. De var intresserade och ville själva att det 

skulle bli rätt. 
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L3: Bry dig inte om att det är rött och grönt, fortsätt skriva. Nej, men det vill de 

inte. De vill göra rätt direkt. Och då får man ju göra det. Det är ju lika bra att 

hjälpa dem, att det saknas ett l här eller vad det nu är.  

 

Metakognition 

Eleverna visade på användandet av flera metakognitiva strategier vilket framkom i 

de deltagande observationerna. De gav uttryck för vad de tyckte var roligt att göra 

och visste när de ägnade sig åt något de inte skulle göra. Eleverna visade 

medvetenhet om när de inte förstod och uttryckte detta högt och tydligt. De visste om 

sina egna begränsningar men också hur de skulle gå tillväga för att förbättra sina 

resultat: 

F1(åk1): Nej jag kommer alltid att glömma bort skiten! Jag är glömsk. Jag 

kommer inte att kunna veckans ord. Är du på fritids idag? (den underliggande 

frågan är om läraren kan hjälpa henne, vilket läraren uppfattar och bekräftar) 

Eleverna anammade lärarnas strategier och använde sig utav dem på eget initiativ. 

Vid tre olika tillfällen observerades samma elev på egen hand träna sig själv på 

bokstäverna. Varje gång bytte eleven strategi. Förmåga att kunna byta strategi och 

tänka på ett annat sätt visade flera elever prov på. Redan i Förskoleklass visade 

eleverna på en medvetenhet om rätt och fel gällande språklärande och att en del 

bokstäver som liknar varandra kan ställa till det t.ex. lilla p och lilla q: 

P (F): Kolla jag har gjort fel! Jag gör fel! Är inte det här p? Det är p. 

L: Ta och titta på p (läraren bläddrar tillbaka till p och pekar) mage där, ser du? 

P (F): Ja! 

L: Ser du att den har magen åt olika håll? 

P (F): Ja  

Brist på metakognition visade sig också, där den individuella variationen blev tydlig 

och där det återkommande handlade om samma elever. Det handlade ofta om 

bristande insikt att eleven på något sätt behövde stöd i sitt lärande. För de elever som 

behövde stöd för att utveckla metakognitiva strategier använde lärarna verktyg för att 

synliggöra lärandet.  Läslogg användes för att synliggöra varje elevs läsutveckling i 

en av Verkstadsgrupperna. För dessa elever poängterade lärarna vad det var eleverna 

tränade på: Ni tränar på att vara uthålliga! Det är bra! Att göra färdigt. Det behöver 

man träna på hela tiden i skolan. En del elever visade också brister när det gällde att 

använda sig av de strategier som gavs i form av instruktioner innan själva uppgiften 

skulle genomföras. När eleven var färdig och läraren kom fram utspelade sig 

följande:  

L1: Har du skrivit på rätt sätt? Punkter? Stor bokstav? Har du gjort det? 

F1(åk1): De har inte ens sagt det till mig! (hon menar att kamraterna borde ha 

sagt det till henne att det ska vara punkt och stor bokstav, inte att hon själv skulle 

behöva tänka på det) 

   

Feedback och formativ feedback 

Lärarna gav i mycket stor utsträckning feedback till enskilda elever i form av beröm 

och återkoppling. Men det förekom också feedback i form av tillrättavisningar på 

elevers beteende från lärarna. Eleverna gav också feedback till varandra beträffande 

oönskat beteende: 
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P1(åk2): Ja för fan! 

F1(åk2): Du svär 

Anmärkningsvärt var hur ofta lärarna gav positiv feedback till hela gruppen i 

praktikgemenskapen: 

Vad ni har jobbat bra! Kul att ni var med (till barnen från förskoleklassen) 

Vad duktiga ni har varit idag! 

Ni är så duktiga på att hjälpa varandra! 

Det gavs formativ feedback på hur elever hade genomfört en uppgift vilket framkom 

i de deltagande observationerna. Vid flera tillfällen var eleverna mer delaktiga i 

själva feedbacken och fick själva sätta ord på vad de hade gjort. Oftast kom den 

formativa feedbacken från lärarna, som i det här fallet när läraren gav feedback på 

bokstäverna som en elev har skrivit: 

Den ser ut som den (pekar på förlagan). Den är lite lång. Den är fin! (när läraren 

har gått därifrån går eleven igenom sina R och ändrar en del). 

Men den formativa feedbacken kunde även komma från andra elever: 

L1: Hur många gånger läste du? 

P1(åk2): 2 

P2(åk1): Du skulle ha läst 3 (då han tyckte att det inte var tillräckligt bra) 

 

Tilltro till sin egen förmåga 

Vikten av att eleverna hade tilltro till sin egen förmåga poängterades av lärarna och 

de arbetade med detta på flera olika sätt. Ett sätt var att eleverna fick 

individanpassade uppgifter som var lagom svåra för att eleverna skulle känna tilltro 

till sin förmåga att de fick lyckas. Ett annat sätt handlade om hur lärarna gav 

tillrättavisningar. Förvånande var hur ofta lärarna bara tillrättavisade en gång. 

Ansvaret lämnades sedan över till eleven med förhållningssättet att läraren hade 

tilltro till elevens förmåga att göra det rätta valet.  Ytterligare ett sätt för eleverna att 

känna tilltro till sin egen förmåga var att låta dem framträda inför publik med 

gruppen som stöd. Vid ett observationstillfälle var det Grande Finale i stora 

idrottshallen där alla som tillhörde skolenheten hade samlats. Det var förskolebarn 

ändå upp till åk 9 samt lärare och en hel del föräldrar. Det bjöds på framträdande av 

olika slag. Förskoleklassen sjöng alfabetssånger, åk 1 hade en alfabetsramsa och i åk 

2 turades en grupp elever om att läsa en berättelse högt medan övriga gjorde rörelser. 

Lärarna var förvånade över i vilken utsträckning eleverna visade tilltro till sin egen 

förmåga: 

L1: De litar så fullt och fast på det som de har lärt sig, ett fruktansvärt 

självförtroende! De kan till och med hjälpa en i åk 5 att göra saker på datorn, för 

det har de lärt sig. Det kan de. 

Detta gällde inte alla elever, utan i varierande grad visade eleverna tilltro till sin egen 

förmåga. Läraren lyssnade vid ett tillfälle på läsläxan och frågade om eleven ville 

läsa det som eleven inte hade i läxa: 

L: Ska vi läsa här också? 

P1(åk1): Jag vågar inte 
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Analys 

Idag betraktas självreglerat lärande (SRL) som en av de viktigaste komponenterna 

när det gäller det livslånga lärandet (Clark, 2012; Ifenthaler, 2012, Zimmerman, 

2002). Resultatet visar att lärarna i studien instämmer med detta dock använder de 

inte termen SRL. Men det är tydligt att det är SRL som de faktiskt arbetar med att 

eleverna ska utveckla.   Vikten av att eleverna ska uppnå intern reglering poängteras 

av lärarna. Intern reglering innefattar begrepp som motivation, tillägnandet av 

lärandestrategier, metakognition och tilltro till sin egen förmåga (Swalander & 

Folkesson, 2010; Zimmerman, 2002). Forskning har konstaterat att den individuella 

variationen är stor beträffande SRL (a.a). Detta är något som också framträder i 

studien. Dock visar det stora flertalet elever symtom på motivation, men även det 

motsatta förekommer. Intressant är att så många av eleverna visar att de redan har 

tillägnat sig metakognitiva strategier av varierande art. Men också hur lärarna så 

medvetet arbetar med utvecklandet av metakognitiva strategier tillsammans med de 

elever som är i behov av det. För precis som forskning (Lundberg, 2010; Taube, 

2007) visar så är metakognitiva förmågor centrala för en god läs- och 

skrivutveckling. Lärarna i studien visar på en medvetenhet att elever i de tidiga åren 

är i behov av extern support och att en del elever behöver det mer än andra och får 

det också. Vikten av att eleverna får extern support redan i de tidiga skolåren 

poängteras av Ifenthaler (2012). Extern support är det som ligger utanför eleven som 

eleven inte själv kan påverka t.ex. lärarstöd i form av återkoppling och feedback av 

olika slag, lärandemiljö (Clark, 2012; Ifenthaler; 2012). Clark (2012) fann i sin 

studie att formativ feedback som talar om hur elever ska genomföra en uppgift är 

mer effektivt än feedback i form av beröm, belöningar eller straff. Slutsatsen är att 

för att eleverna i de tidiga åren ska få tilltro till sin egen förmåga så behöver eleverna 

få beröm. Men att den typen av feedback ska vara avvägd dels i förhållande till 

uppgiften dels i förhållande till vilken elev som har genomfört uppgiften. Resultatet 

visar på att båda formerna av feedback fyller sin funktion i de tidiga skolåren. 

6.2.5 Ett gemensamt skapande av en kunskapskultur 

Lärare och elever var mitt uppe i arbetet att tillsammans skapa en kunskapskultur där 

lärandet stod i fokus vilket framkom i deltagande observationer och i 

fokusgruppintervjun. Utmärkande var att det pågick ett ständigt skapande av nya 

praktikgemenskaper där eleverna var initiativtagare och där tilliten fanns från 

lärarnas sida. Lärarna menade att de bjöd in till det genom att visa på en atomsfär av 

tillit. Följande underkategorier synliggjordes relationens betydelse för lärande, 

Elevens val, lärande och kreativitet uppmuntras och lära av varandra.  

 

Relationens betydelse för lärande 

Något som lärarna återkom till vid flera gånger under fokusintervjun var vikten av 

relationer. Det framkom att arbetslaget medvetet arbetade med att alla barn skulle 

känna sig trygga. Ett sätt var fadderverksamheten som hade utarbetats mellan 

Förskoleklass och åk 2. Läraren berättade: 

L1: När barnen börjar Förskoleklass så tycker de ju att tvåorna är lite…är lite 

stora. De är ju de största här. De var så oroliga så vi fick ta hit en förälder till och 

med, när de skulle träffa tvåorna. Men det funderade vi noga på, vem vi tyckte 

passade med vem och delade in från Förskoleklassen, tillsammans med en i 

tvåan. Så fick de ju en uppgift här, sen fick tvåorna visa runt lite en eftermiddag. 
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Sen har de ju sett upp till de här tvåorna och kallat dem för mamma och pappa 

och allt möjligt hela tiden här. Så fick de ju avsluta och göra en uppgift 

tillsammans nu.  

Relationens betydelse synliggjordes också i de deltagande observationerna. Även i 

denna kunskapskultur fanns elever som ibland agerade gränsöverskridare. Dock fick 

de inte det utrymmet att andra tog efter det gränsöverskridande beteendet.  Inte på 

något sätt blev dessa elever tongivande istället blev de bemötta av lärarna. På frågan 

om mötet mellan lärarna och barnen var viktigt löd svaret utan tvekan: Ja det är 

superviktigt! Och det är ju ständigt möten hela tiden. Samtidigt som lärarna 

poängterade att de fick förutsättningar att arbeta med relationsskapande i och med 

organisationen i Verkstäder.  

L1: L1: Att barn ska trivas och att barn ska vara snälla mot varandra. Det är inte 

det att vi ska överlämna dem till vilken lärare de ska ha. Alltså mötet med barnen 

är så viktigt för vilka relationer de får också. 

  

Elevens val 

En gång i månaden hade åk 1 och 2 tillsammans Elevens val där möjligheten gavs 

för eleverna att välja aktivitet utifrån intresse. I den här studien låg fokus på 

observationer och informella samtal med datagruppen vid två tillfällen. Båda 

gångerna uppstod samma fenomen att eleverna snabbt på eget bevåg bildade egna 

praktikgemenskaper bestående av allt från 2-5 elever. Ingen elev blev ensam. Några 

grupper satt kvar inne i klassrummet medan andra försvann ut i olika korridorer. 

Detta gjorde att två pojkar i åk 2 upptäcktes som båda gångerna på Elevens val valde 

ämnesfördjupning att arbeta med läsförståelse. Det var först i det här sammanhanget 

som undervisningsmodellen om sociala praktiker blev synlig. Tydligt var hur 

eleverna socialiserade med hjälp av datorn och att de tog del av de sociala 

sammanhang som fanns tillgängliga på datorn. Eleverna berättade om sidor de 

brukade besöka t.ex. GT hotel där de kunde spela spel och bygga hus. Men det var 

också en sida där de träffade vänner som de uttryckte det ca 500st hade de. En annan 

sida som var populär främst bland flickorna var YouTube.  Eleverna ägnade sig åt att 

se på musikvideos. Flickorna i motsats till pojkarna sjöng med stor inlevelse med i 

de engelska texterna. Samtliga elever hade möjlighet att få en egen dator. Ändå 

förekom samtal och samarbete i stor utsträckning och eleverna hjälpte varandra på 

olika sätt. Den största fördelen var att som lärare få insyn i vad de använde datorn till 

när de fick välja själva underförstått vad de faktiskt gör på datorn när de är hemma. I 

de informella samtalen framkom att det var uppenbart att YouTube var en sida som 

var välbekant och välbesökt: 

F(åk1): Pappa har YouTube på sin Ipad. Man kan se på filmer också.  

 

Lärande och kreativitet uppmuntras 

I deltagande observationer framkom att lärarna tog tillvara på när det fanns en 

nyfikenhet hos eleverna. De fick vara kreativa i sitt lärande och själva komma fram 

till en lösning. Vid ett tillfälle hade en pojke med sig en ångmaskin som han ville 

visa och tog med sig en medhjälpare fram: 

P1(åk2): Vilket år kom ångmaskinen? 

P2(åk2): 1800-talet 
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P3(åk2): Det står när ångmaskinen kom i den gamla matteboken (läraren 

missförstår och tror att den ligger i bänken, men han har tagit hem den) 

P2(åk2): Titta i Barnens A-Ö (flera barn tar upp sina böcker, och den 

individuella variationen gällande SRL blir synlig två stycken tar inte upp) 

F1(åk2): Det står inte 

P2(åk2): Det kanske står under lok 

L1: Du är så smart. 

F1(åk2): Där är ångmaskinen! 

L1: Du är så fiffig P2! 

P2(åk2): 1829 

En lärare menade att inställningen hos eleverna var: Att det är kul att jobba, att det 

är kul att lära sig. Flera gånger återkom lärarna till att det fanns en stolthet hos 

eleverna över vad de presterat. Lärarna ansåg att Verkstadsarbetet hade bidragit till 

att de hade lyckats förmedla att kunskap är viktigt liksom arbetsglädje.  

L1: Det här som man inom facket jobbar för tre minuter per elev, så ligger vi ju 

på (småskrattar) BETYDLIGT högre minutantal per elev. Så där har ju vi, det 

kan vi inte klaga på, för vi hinner se de här eleverna. Vi hinner prata med varje 

elev. Vi behöver inte gå ut på rast med dåligt samvete, att jag inte hann lyssna på 

X idag, utan man hinner. Är det så att vi inte hann lyssna, så är det för att de 

skrev så ivrigt, helt enkelt så glömde vi bort. För det har hänt också, oj, jag måste 

spara det här och skriva ut! Kan jag hitta en bild också? Ja, gör det. Och sen när 

vi ska logga ut..Men vi har ju inte läst läxan! Oftast vill de stanna kvar inne på 

rasten och göra det då. För att de har varit så ivriga 

L2: Ja de är faktiskt fantastiska! Jämfört med en annan när man gick i skolan, 

vadå rast var ju det enda ämne man tänkte på. Jag skulle aldrig ha velat vara kvar 

och göra något färdigt, så roligt var det inte i skolan (skrattar) 

L3: Nej, men det gör det ju. De är väldigt noga med att göra färdigt. 

L2: Det är jättemånga som vill stanna kvar och göra färdigt skolarbetet: Det är 

roligt och vi kan jobba lite till! Det är inte bara ett par tre stycken, utan det är 

ganska många.  

L4: Ja och ibland tar de med sig jobbet ut. 

L5: Eller ber om att få ta hem, särskilt mot slutet om de ser att de inte hinner 

färdigt: Får jag ta hem och göra färdigt? De vill bli färdiga. 

 

Lära av varandra 

Det faktum att man lär av varandra gavs stort utrymme. Det var tydligt att detta 

gällde elev och elev. Samarbete var mycket vanligt förekommande i samtliga 

praktikgemenskaper vilket inte var så konstigt med tanke på lärarnas förhållningssätt: 

L1: Jag tror att barn lär varandra väldigt mycket, under positiva former, när det 

är bra situationer 

Men det gällde också förhållandet elev och lärare. Lärarnas förhållningssätt var att de 

i mötet med eleverna också hade mycket att lära. Ibland skedde det mer i smyg: 

L2: Jag sa: Kan jag få låna dig? Kan du gå igenom det här för jag måste hjälpa 

någon annan? Sen stod jag i dörren och tjuvlyssnade hur pedagogiken var. Det 

var helt fantastiskt! Det är sant alltså. Men tänk så här istället…Du kan göra så 
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här…Det var ju svenska han skulle hjälpa till med. Det var lång och kort vokal. 

Jag var helt fascinerad, så de lär varandra jättebra! 

L3: De förklarar ju på ett språk som de lätt förstår 

L2: Vi ska inte sätta oss på några höga piedestaler. Vi får se oss som någon slags 

coach som kan hitta olika redskap för hur de ska inhämta sina kunskaper.  

Andra gånger skedde det betydligt mer öppet och där lärarna själva tog initiativ till 

att ta hjälp av en elev. I det här fallet handlade det om att få hjälp med Talsyntesen: 

L1: Jo, några använder den av mina också. Jag hade ju glömt bort hur 

man….Hur får man nu Talsyntesen frågade jag? Oj hur var det nu, det har jag 

glömt. Men X du kan det här? Ja, jag kan det här. Så kom hon och hjälpte dutt, 

dutt, dutt och in med Talsyntesen! X visste precis! Du såg X:s hållning (sträcker 

på ryggen) när X gick ut? X växte och kände: Jag är duktig! 

L2: Ja, tänk vad hon kände: Jag är bättre än läraren på det här! 

 

Analys 

Relationens betydelse för lärande är något som lyfts fram och betonas alltmer inom 

skolforskning (Hattie, 2009; Aspelin, 1999). Resultatet visar på att detta är något 

som lärarna i studien anser vara av vikt och som de arbetar med på ett medvetet sätt i 

den pedagogiska praktiken. Alla barn ska känna sig trygga i sin lärandemiljö. Det 

faktum att lärarna har Elevens val är intressant betraktat ur flera perspektiv. Dels 

visar det att det finns en tilltro till elevernas egen förmåga att de kan göra egna val 

dels att eleverna gör genomtänkta val och därmed också tränar ställningstaganden. 

Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper, praktik, meningskapande och 

identitetsskapande omsätts verkligen i praktiken. Eleverna bildar snabbt 

praktikgemenskaper på egen hand. Praktiken i de olika grupperna varierar. Det är 

också först under Elevens val som undervisningsmodellen om sociala praktiker blir 

synlig. Ivanic (2004) konstaterar att utmärkande för undervisningsmodellen är att 

literacypraktiken är det centrala. Läsandet och skrivandet ses som målinriktade 

kommunikativa praktiker i ett socialt sammanhang som man lär sig genom att få läsa 

och skriva i autentiska sammanhang för verkliga syften (a.a). Resultatet visar att det 

inte handlar om att alla ska tillägna sig samma meningsskapande utan det är upp till 

eleven att välja vilket meningsskapande som den där och då vill göra. Utifrån 

Wengers (1998) tankar är en identitet resultatet av processer, relationer och möten 

mellan individer i ett socialt sammanhang. Eleverna i studien ges möjlighet att skapa 

olika identiteter i olika literacypraktiker.  Men framförallt ges eleverna möjlighet att 

skapa en identitet i en lärandemiljö där lärande och kreativitet uppmuntras. I Lgr 11 

(Utbildningsdepartementet, 2011) poängteras just hur språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Detta ligger även i linje med Vygotskijs 

(1986) dialektiska teori som behandlar språkets och tänkandets inbördes utveckling. 

Men i resultatet synliggörs även Vygotskijs (1978; 1986) tankar om den proximala 

utvecklingszonen att söka stöd hos någon som kan mer. Men anmärkningsvärt är att 

det vid flera tillfällen är eleven som kan mer och att det är läraren som söker stöd. 

Hattie (2012) konstaterar att när detta förhållande råder så är förutsättningarna för 

alla elevers lärande som mest optimala.  
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7 DISKUSSION 

Diskussionen förs utifrån studiens två frågeställningar som utgör huvudrubrikerna i 

kapitlet. 

7.1 Hur synliggörs elevers språklärande? 

Det framkommer i resultatet att elevernas språklärande synliggörs genom olika typer 

av samtal, i analoga läspraktiker, i analoga skrivpraktiker, i digitala läspraktiker och i 

digitala skrivpraktiker. Analoga läspraktiker och digitala läspraktiker redovisas under 

en rubrik för att belysa likheter och skillnader, detsamma gäller analoga 

skrivpraktiker och digitala skrivpraktiker. 

 

Samtalets betydelse för lärande 

Säljö (2000) konstaterar utifrån ett sociokulturellt perspektiv där språket spelar en 

viktig roll, att samtalet är den viktigaste arenan för lärande. Vygotskij (1978; 1986) i 

sin tur konstaterar att det främsta redskapet för att göra barn delaktiga i mer abstrakta 

kunskaper och färdigheter är språket. Vidare menar författaren att genom att 

kommunicera med andra utvidgas elevernas erfarenheter bortom det som de själva 

varit med om. Eleverna i studien har en aktiv roll i samtalen men graden av aktivitet 

är beroende av i vilket sammanhang eleverna befinner sig. Flera elever är betydligt 

mer benägna att samtala i Verkstadsgruppen jämfört med i helklass. Alla elever 

argumenterar ännu inte för sina personliga ställningstaganden. Men samtliga elever i 

studien talar, formulerar egna tankar och uppmuntras av lärarna att vara aktiva i 

samtalssituationer. Detta överensstämmer med det som Folkesson (2004) poängterar 

att eleverna ska tilldelas en aktiv roll i klassrumsinteraktionen när det gäller att 

samtala. Street (2001) konstaterar att för att komma dit, krävs att eleverna har 

förmåga att kunna reflektera och att kunna samtala.  Enligt min uppfattning blir det 

synligt att det finns elever som behöver stöd för att vidareutveckla dessa förmågor. 

De behöver därmed träna ytterligare på att få samtala och reflektera. En stor fördel är 

att de får chans att träna dessa förmågor i en mindre gruppkonstellation. Målet som 

jag anser det är att de på sikt ska kunna applicera dessa förmågor även i större 

gruppkonstellationer. Liksom Street (2001) anser jag att förmågan att kunna delta 

aktivt i samtal är en demokratifråga.  

 

I de deltagande observationerna synliggörs genom samtal att eleverna har kommit 

olika långt i sitt språklärande. Detta överensstämmer med det som forskning 

konstaterar att utvecklingen ser olika ut mellan olika individer och att den språkliga 

miljön i vid bemärkelse har stor betydelse i sammanhanget (Fast, 2007; Frank, 2009; 

Nyström, 2002). Detta ligger i linje med det som Vygotskij (1986) konstaterar att 

vardagsbegreppen har eleverna tillägnat sig empiriskt i olika språkliga miljöer. Dock 

utvecklar författaren resonemanget och talar vidare om vetenskapliga begrepp som är 

teoretiska och därmed skiljer sig från vardagsbegreppen. När eleverna kommer till 

skolan ska de erfarenheter de har med sig konfronteras med vetenskapernas begrepp. 

Forskning visar att för många elever blir detta mötet inte helt enkelt och där kan 

läraren komma att spela en avgörande roll (Gee, 2001; Vygotskij, 1986). Tolkningen 

jag gör är att lärarna i studien är mycket väl medvetna om att variationen bland 

eleverna är stor. Men genom att ge eleverna utrymme att samtala i mindre 

konstellationer har detta bidragit till att lärarna har fått grepp om vilket språk 



70 

 

eleverna har med sig. Lärarna anpassar därmed undervisningen utifrån elevernas 

erfarenheter, intressen och behov. Forskare har flera år poängterat vikten av att 

skolan bör utgå från det språk barnen har med sig och att ta hänsyn till att elever 

kommer till skolan med mycket olika språkliga förutsättningar (Carter, 2006; Fast, 

2007; Herrlin & Lundberg, 2007). Att detta är till stor nytta i den första läs- och 

skrivinlärningen är också konstaterat (Jacobson, 2006; Myrberg & Lange, 2006). 

 

Dessutom poängterar Lundberg (2010) att det kritiska pedagogiska problemet 

handlar just om hur lärare bäst ska överbrygga klyftan mellan barnets samtalsspråk 

och skriftspråk. I det här sammanhanget är det befogat att lyfta följande 

frågeställningar: Hur ska läraren kunna överbrygga denna klyfta om läraren inte har 

kunskap om barnets vardagsspråk? Hur ska läraren få kunskap om barnets 

vardagsspråk om barnet inte ges utrymme att samtala? Uppenbart är att svaren på 

dessa frågor fortfarande är en utmaning för flera lärare i praktiken. Detta med tanke 

på vad som framkommer i Skolinspektionens rapport (2011a) att det i dagens skolor 

fortfarande förekommer stora brister när det gäller anpassningen av undervisningen 

utifrån elevernas förutsättningar, behov och intressen. Själv anser jag att här finns 

mycket att göra ute i den pedagogiska praktiken. Glappet är alldeles för stort mellan 

teori och praktik. Frågan är varför detta glapp kvarstår. Enligt min uppfattning är 

detta något som måste lyftas fram och problematiseras i betydligt större utsträckning 

än vad som görs idag. Kan möjligen frånvaron av en debatt i frågan vara en orsak till 

att en del elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter?  

 

Analoga läspraktiker och digitala läspraktiker 

Men det finns flera utmaningar för dagens lärare vilket Kroksmark (2011) 

konstaterar. Lärare måste ta hänsyn till både det analoga och det digitala lärandet. 

Själv har jag i resultatredovisningen lyft fram både det analoga och digitala lärandet 

utifrån begreppen läspraktiker och skrivpraktiker. Avsikten var att försöka få syn på 

om det finns några likheter och skillnader i det analoga och digitala lärandet och i så 

fall vad dessa likheter och skillnader består i. Wengers (1998) teori användes för att 

tolka och förstå dessa praktiker utifrån följande fyra begrepp: praktik, 

praktikgemenskap, mening och identitet. I resultatet synliggörs tydligt att likheterna 

mellan de analoga läspraktikerna, de analoga skrivpraktikerna, de digitala 

läspraktikerna och digitala skrivpraktikerna handlar om att vara deltagare i en 

praktikgemenskap. I varje praktikgemenskap finns en gemensam praktik. En praktik 

som genomsyras av aktivitet och en vilja att lära som i sin tur bidrar till en 

praktikgemenskap där lärandet står i fokus. I detta sker ett meningsskapande och ett 

identitetsskapande. Min tolkning är att eleverna förstår vad det innebär att vara 

deltagare i en praktikgemenskap och hur det också påverkar deras språklärande. I det 

här fallet påverkar det elevernas språklärande i positiv riktning eftersom 

huvuddragen aktivitet och lust att lära är gemensamma för samtliga 

praktikgemenskaper. Identitetskapandet betraktat ur ett vidare perspektiv handlar här 

om att eleven betraktar sig som en som vill och kan lära. 

 

Skillnaderna mellan de analoga och de digitala läspraktikerna var dock fler vilket 

framkommer i de deltagande observationerna och i fokusgruppintervjun. En stor 

skillnad handlar om vad som utgör själva praktiken. I de analoga läspraktikerna 

ligger fokus på att väcka läsintresse, att förstå sambandet mellan ljud och bokstav, att 

upptäcka variationen i den första läsinlärningen samt att träna och befästa läsning. 
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Slutmålet i den analoga läspraktiken är upplevelseläsning på egen hand. Detta 

överensstämmer väl med det som forskning pekar på, vikten av att det pedagogiska 

arbetet är strukturerat, systematiskt och att det tar sin utgångspunkt i elevernas 

utvecklingsnivåer, förmågor och individuella strategier (Herrlin & Lundberg, 2007; 

Ingvar, 2008; Myrberg & Lange, 2006). I linje med vad forskningen säger så finns en 

variation av läromedel tillgängliga i den första läsinlärningen (Herrlin & Lundberg, 

2007; Myrberg & Lange, 2006; Nyström, 2002). Resultatet i studien visar vidare att 

det finns en tydlig progression i elevernas språklärande i de analoga läspraktikerna.   

Slutsatsen jag drar är att de analoga läspraktikerna överensstämmer med synen på 

vad läsning är, betraktat ur ett historiskt skolperspektiv. Meningsskapandet torde 

falla väl ut för samtliga elever då det sker med hjälp av texter och uppgifter som 

anpassas utifrån elevens individuella behov. Däremot är det skillnad beträffande 

identitetskapandet. Det finns elever som behärskar det analoga läsandet och har 

kommit långt i sin läsutveckling. Synligt är att de elever som har kommit långt i sitt 

analoga läsande också redan har utvecklat och befäst en stark identitet som är 

förknippad med analogt läsande. Samtidigt som det finns elever som inte har kommit 

så långt i sin läsutveckling. Tydligt är att dessa elever dels behöver, dels får mer 

lärarstöd för att på sikt utveckla en identitet som är förknippad med analogt läsande. 

Själv anser jag att detta identitetsskapande bör ta sin utgångspunkt i hur dessa elever 

ska förhålla sig till det analoga läsandet.  För med största sannolikhet lär det ta längre 

tid för dessa elever att utveckla en analog identitet. Med tanke på den individuella 

variation som föreligger, betraktat utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv 

(Klingberg, 2011). Ingvar (2008) konstaterar att läsning utmanar kapaciteten i flera 

andra hjärnfunktioner till exempel arbetsminne och uppmärksamhet. Om det 

dessutom finns en genetisk svaghet i någon av dessa nämnda funktioner så blir vägen 

till läsning längre.  

 

I de deltagande observationerna framkommer att den digitala läspraktiken till större 

delen utgörs av hypertextläsande. Detta innebär att läsaren kan hoppa hit och dit efter 

intresse med så kallade hyperlänkar (Kroksmark, 2011). Resultatet visar att det är 

precis det som eleverna gör och att det är en lästeknik som det stora flertalet av dem 

har mött och som de redan behärskar. Flera författare poängterar att de nya läs- och 

skrivarterna inte är enklare utan annorlunda (Kroksmark, 2011; Liberg & Säljö, 

2010; Skoog, 2010). Resultatet visar dock att det inte är någon större skillnad i 

snabbhet beträffande svaga och starka läsare när de orienterar sig fram via 

hyperlänkar. Enligt mitt sätt att se på saken indikerar det att hypertextläsande kanske 

är enklare för elever som har svårt med det analoga läsandet. Troligtvis har det att 

göra med att dessa elever har utvecklat både intellektuella och materiella strategier så 

som Säljö (2011) beskriver det.  

 

Själv anser jag att digitala läspraktiker erbjuder en annan aspekt av läsning, 

hypertextläsning som mer är en lästeknik. Betraktat ur ett lärarperspektiv så utgör 

den typen av läsning ett hot mot den mer traditionella lärarrollen. Läraren har inte 

kontroll över vilka sidor eleven läser på och kan inte ställa frågor om innehållet 

eftersom läraren inte vet vad eleven har läst. Läraren vet inte kvantiteten, hur mycket 

eleven har läst, eller om elevens ens har läst. Fast frågan är om dessa aspekter är 

relevanta när det handlar om digitala läspraktiker. Enligt min uppfattning handlar det 

om att morgondagens lärare ska undervisa i en lästeknik som på sikt bidrar till att 
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eleverna på ett mer effektivt sätt utnyttjar denna lästeknik i sin jakt på information 

och kunskap. Frågan är hur denna undervisning ska ske. 

 

Min slutsats av detta resonemang kring analogt och digitalt läsande är att det ena inte 

utesluter det andra. För precis som nämnts handlar det om olika aspekter av 

begreppet läsa. Men att båda behövs tycker jag synliggörs med stor tydlighet. 

Uppenbart är ju att eleverna i de tidiga åren redan har mött digitalt läsande och bör 

erbjudas möjligheten att utveckla denna lästeknik. Min förhoppning är att alla elever 

i den pedagogiska praktiken får möta både analogt och digitalt läsande redan i de 

tidiga åren. Eftersom morgondagens elever med all säkerhet kommer att vara i behov 

av både en analog och digital identitet som förknippas med läspraktiker av 

varierande slag.  

 

 

Analoga skrivpraktiker och digitala skrivpraktiker 

Likheterna mellan dessa praktiker har nämnts ovan. Resultatet visar att det också är 

skillnader mellan de analoga och digitala skrivpraktikerna. Främst med avseende på 

vilka undervisningsmodeller som synliggörs utifrån Ivanic (2004) analys. Det är 

tydligt att färdighetsmodellen framträder som den klart dominerande när eleverna 

ägnar sig åt analogt skrivande. Syftet med skrivandet är att eleverna ska skriva text 

där skriftkod och grammatiska regler står i förgrunden. Till sin hjälp använder 

lärarna läroböcker av varierande svårighetsgrad för att anpassa till varje elevs behov. 

Detta överensstämmer med det som Lundberg (2010) förespråkar att eleverna ska 

lära sig tekniker, former och färdigheter för sig. Men i studien har eleverna också 

läroböcker som fokuserar mer på innehållet. Det finns alltså en balans mellan form 

och innehåll i undervisningen. Just vikten av lärare förenar dessa undervisningssätt 

poängteras inom forskningen (Myrberg & Lange, 2006; Pressley, 2006: Skoog, 

2010). Slutsatsen jag drar är att det analoga skrivandet därmed fyller sin funktion och 

konstaterar att varken elever eller lärare i studien är beredda att överge det analoga 

skrivandet. 

 

De deltagande observationerna visar att helt andra undervisningsmodeller synliggörs 

i de digitala skrivpraktikerna jämfört med de analoga skrivpraktikerna. 

Kreativitetsmodellen, processmodellen och genremodellen används i de digitala 

skrivpraktikerna (Ivanic, 2004). Utmärkande är att eleverna i de digitala 

skrivpraktikerna skriver betydligt längre texter och är mer benägna att bearbeta sina 

texter än i de analoga skrivpraktikerna. Detta i enlighet med resultat från flera andra 

studier (Swalander & Folkesson, 2010; Watts & Lloyd, 2004). Min tolkning är att 

eleverna har upptäckt vilka fördelar som finns med att skriva på dator. Faktum är att 

det är enklare att bearbeta en text på dator. Jag tänker främst på de elever som har 

motoriska svårigheter och som konstant misslyckas med det analoga skrivandet. Nu 

får de liksom alla andra ut ett arbete som är snyggt och prydligt. Fördelen ur ett 

elevperspektiv är att alla korrigeringar inte syns. Nackdelen ur ett lärarperspektiv är 

att det inte går att spåra alla korrigeringar eleverna gör. Samtidigt som det betraktat 

ur ett lärarperspektiv är enklare att följa en elevs digitala skrivutveckling eftersom 

allt finns sparat. Frågan morgondagens lärare måste ställa sig är vad som är viktigast, 

produkten eller processen? I studiens digitala skrivpraktiker framträder också det 

sociokulturella perspektivet, då samarbete är det dominerade arbetssättet (Säljö, 

2011). Lärarna är medvetna om att samtalen mellan eleverna bidrar till att elevernas 

språklärande vidgas eftersom de använder språket för att tala om språk. Detta är 
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också överensstämmande med Vygotskijs teori och tanke och språk (1986). Lärarna i 

studien agerar utifrån att lärandemiljön är genomtänkt för att tillgodose de behov och 

de utvecklingsmöjligheter som finns i de olika grupperna. Något som också 

poängteras när det gäller datoranvändande i skolan (Dwyer, 2007; Ertmer, 2005; 

Tondeur et al. 2008). Resultatet i studien visar att eleverna fantiserar tillsammans, är 

motiverade att skriva, visar skrivglädje och hjälper varandra. Detta överensstämmer 

med resultaten från flera studier (Dwyer, 2007; Kroksmark, 2011; Watts & Lloyd, 

2004). Själv anser jag efter att ha sett den kreativitet och den skrivglädje som 

eleverna visar när de skriver tillsammans att detta är något jag hoppas följer med upp 

i åren. Eleverna pratar språk och producerar språk. I det här sammanhanget kommer 

uppsatsens titel verkligen till sin rätt, synligt språklärande i en ny tid. 

 

Studiens resultat skiljer sig dock i avseende när det gäller frustration i samband med 

tekniska problem. Folkesson (2004) fann i sin studie att frustrationen delas av både 

lärare och barn. I den här studien märks frustrationen hos lärarna men inte hos 

eleverna. Tolkningen jag gör är att eleverna också har lärt sig något annat, nämligen 

att vänta, att ha tålamod och att inse att tekniken inte alltid fungerar och att detta får 

konsekvenser. Dwyer (2007) fann i sin studie att förväntningarna på de yngre barnen 

är låga, att de kanske inte använder datorn på ett adekvat sätt utan rent av förstör den. 

Här skiljer sig också studiens resultat. Lärarna i studien visar tillit och tilltro till 

elevernas förmåga att hantera datorn. Enligt min tolkning är lärarna medvetna om att 

dagens barn har goda datakunskaper och att det är något att ta tillvara på i den 

pedagogiska praktiken. Att ur ett lärarperspektiv inte se det som ett hot, utan som en 

tillgång.  

 

Enligt min mening tjänar både det analoga och digitala skrivandet i studien sina 

syften. Dock handlar det som jag ser det om olika syften. Det analoga skrivandet är 

av mer formaliserad karaktär och mer kvantitativt begränsat jämfört med det digitala. 

Det digitala skrivandet handlar mer om funktionalisering, uppmuntrar till kreativitet i 

skrivandet men också att eleverna får insikt i att kreativt skrivandet är en process. 

Ändringar behöver göras i texten när man skriver längre berättelser eller sagor, vilket 

är betydligt enklare på en dator. Eleverna visar redan på en medvetenhet om att 

datorn erbjuder betydligt fler verktyg som underlättar för skrivaren, jämfört med 

pennan. Diskussionen om verktyg vidgas under rubriken minnande och lärande med 

hjälp av kulturella verktyg. 

 

 

Slutsats och pedagogiska implikationer 

Slutsatsen är att elevernas individuella språklärande samt individuella variation, 

utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv, synliggörs i arbetet med de här två 

pedagogiska metoderna, Verkstadsarbetet och Datorn som pedagogiskt verktyg. 

Elevernas språklärande låter sig också fångas i det bedömningsredskap Nya språket 

lyfter (2011) som lärarna använder. Lärarna i studien, utgår från Lgr 11 (Skolverket, 

2011) och Skollagen (2010:800). Undervisningen är anpassad utifrån varje elev i 

syfte att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt. Eleverna är vana att 

samarbeta, diskutera och ta hjälp av varandra. Undervisningen är upplagd så att de 

språkliga förmågorna stöder varandra, språket används funktionellt och i 

meningsfulla sammanhang.  I den pedagogiska praktiken tas hänsyn till både det 

analoga och det digitala lärandet. Lärarna och eleverna i studien befinner sig med 

andra ord mitt i den stretchade värld för lärande som Kroksmark (2011) nämner. 
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Förhållningssättet hos lärarna är att det moderna samhället kommer att fortsätta att 

utvecklas och eleverna kommer, genom att ingå i olika skriftspråkliga praktiker, hela 

tiden att utvidga sitt språklärande. 

 

I detta sammanhang är det högst relevant att ta upp Aspelins (2011) resonemang 

kring hur globaliseringen har bidragit till en växande konkurrens mellan olika 

skolsystem och ett ökat fokus mot standardiserade kunskapstester på individnivå, till 

exempel PIRLS. Risken som författaren ser det är att antaganden görs att de 

viktigaste aspekterna av undervisning är möjliga att objektifiera och att målet med 

undervisning är synonymt med vad elever presterar på individnivå. Resultatet i 

studien visar på just det motsatta. Hur kommer det att gå för dessa elever när de ska 

göra standardiserade läs- och skrivtester? Slutsatsen jag drar är att för flera av 

eleverna i studien kommer mötet med individuella tester att te sig främmande. De 

kommer att ställas inför en helt ny situation eftersom de inte får samarbeta, diskutera 

eller hjälpa varandra. Dessutom kommer lärarens förhållningssätt att förändras, 

under själva testsituationen.  Läraren som vanligtvis handleder, coachar och ger 

feedback, gör det helt plötsligt inte. Ytterligare en faktor som kommer att försvåra 

det för en del elever är det faktum att de texter som ska läsas inte finns i ett 

meningsfullt sammanhang. För en del elever kommer innehållet i texterna dessutom 

att vara obekant och utgå från ett språk och erfarenheter som dagens barn faktiskt 

inte har. Enligt mitt sätt att se på saken så sätts praktikgemenskapens osynliga 

regelverk fullständigt ur spel och praktiken utgörs av något obekant. Följande frågor 

är högst relevanta att ställa i det här sammanhanget: Hur påverkar dessa 

omständigheter det faktiska testresultatet? Vad är det egentligen som dessa tester 

testar i dagens praktikgemenskaper? Synliggörs elevernas analoga och digitala 

språklärande i dessa tester? Svaret är nej eftersom det endast är det analoga 

språklärandet som testas och kvantifieras. 

Faktum kvarstår att de teorier som ska styra skolans verksamhet vilar på ett helt 

andra sätt att förstå barns lärande och utveckling än den intention som ligger bakom 

flera av dem tester som används ute i den pedagogiska praktiken (Selghed, 2004). 

Tyvärr är det i dagens skola inte ens säkert att det är upp till den enskilda 

professionella läraren att ta ett beslut när det gäller standardiserade tester. Betydligt 

mer vanligt förekommande tycks vara att kommuner drar upp riktlinjer kring dels 

vilka klasstester som ska göras, dels när dessa klasstester ska genomföras och när de 

redovisas. Är det kvantitet eller kvalitet som är av vikt när det gäller elevers 

språklärande? Risken finns ju att det som efterfrågas också blir det som styr 

organisation och undervisning. Med andra ord vilket språklärande som synliggörs. 

Vikten av att lärandet blir synligt för eleverna poängteras av Hattie (2009). En vidare 

tolkning jag gör av synligt lärande är att det handlar om att eleverna i praktiken 

måste få erfara känslan av att både vara en som kan och en som kan lära. En elev 

som nöjer sig med att bara vara en som kan, inser inte vikten av att lära och lära om. 

Om eleven betraktar sig själv som någon som bara kan lära, så innebär det ju att 

eleven alltför sällan får uppleva att den är en som kan. Kanske är det just detta 

identitetskapande som bidrar till ett av de intressanta resultat som framkommer. Att 

det är pojkarna i åk 2 som är boksslukare och inte flickorna. Med tanke på att 

forskning (Frank, 2009; Lundberg 2010, Swalander & Taube, 2006) generellt visar 

på att pojkar läser sämre än flickor. Identiteten av att vara en som kan och en som 

kan lära framträder starkare. Jag anser det vara av vikt att lärarna har detta i åtanke 
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då elevernas tidiga identitetsskapande har stor betydelse för elevernas fortsatta 

språklärande och därmed elevernas fortsatta lärande.  

 

7.2 Vilka förutsättningar ges för elevers språklärande? 

Studiens resultat visar på att ett stort antal förutsättningar ges, inom olika områden, 

för elevers språklärande. Det finns en atmosfär av tillit, en organisation i Verkstäder, 

en medvetenhet hos lärarna om minnande och lärande med hjälp av kulturella 

verktyg, ett skapande av en miljö där SRL kan gro och växa allt detta bidrar till ett 

gemensamt skapande av en kunskapskultur. En slutsats jag drog redan i samband 

med analysskedet var att huvuddimensionerna har ett inbördes förhållande och enligt 

min mening också varandras förutsättningar.  

 

En atmosfär av tillit 

Genom observationer, i informella samtal och i fokusgruppintervjun framkommer 

det tydligt att en atmosfär av tillit genomsyrar den pedagogiska praktiken. Enligt 

Hattie (2012) är en atmosfär av tillit optimalt för lärande. Själv anser jag att detta är 

en grundförutsättning för allt lärande. Utifrån Wengers (1998) teori gör jag 

tolkningen att lärarna i studien ingår i en praktikgemenskap där de känner sig trygga, 

vågar visa både sina styrkor och svagheter. Det finns i arbetslaget en samsyn på 

kunskap och lärande vilket får till följd att alla är överens om vad praktiken ska 

innehålla. Kontinuerliga diskussioner, samtal och gemensamma reflektioner bidrar 

till ett meningsskapande. Lärarna ges förutsättningar att känna sig trygga i sin 

lärarroll vilket också är det som de utstrålar, en trygg läraridentitet. Frågan är vad 

som händer med en läraridentitet när redan nämnda förutsättningar inte råder. Enligt 

mitt sätt att se på saken räcker det att någon av dessa aspekter sätts ur spel för att 

lärarrollen ska kännas mer otrygg och därmed finns det risk att läraridentiteten börjar 

vackla. Hattie (2012) konstaterar att lärarens syn på sin egen roll är avgörande för 

hur väl hon lyckas i den pedagogiska praktiken. Eftersom lärarna i studien är trygga 

och känner tillit till varandra vågade de sig också in i ett utvecklingsarbete.  

 

 

Verkstadsarbetet 

Resultatet visar att atmosfären av tillit var förutsättningen för att lärarna skulle ge sig 

in i Verkstadsarbetet. Något som studiens resultat mycket tydligt visar på är just 

vikten av att lärare har förstått och uppnått gemensamma tolkningar av de 

lärandeteorier som ska ligga till grund för arbetet i den pedagogiska praktiken. I det 

här fallet handlade det främst om Vygotskijs (1978: 1986 ) och Wengers (1998) 

teorier. En rimlig slutsats i sammanhanget är väl att om en lärare inte har förstått en 

teori så går det heller inte att omsätta den i praktiken. Betraktat ur ett vidare 

perspektiv, om en lärare inte har förstått vad det sociokulturella perspektivet går ut 

på så kan läraren heller inte inta det förhållningssättet i praktiken. Lärarna i den här 

studien visar genom att organisera arbetet i Verkstäder att de har förstått.  Likaså 

genomsyras den pedagogiska praktiken av en strukturerad undervisning med en 

tydlig progression i lärandet, vilket Hattie (2012) konstaterar är av vikt. Målen är 

tydliga för eleverna vilket stämmer överens med det som Hattie (2012) poängterar. 

Slutsaten jag drar är att eleverna ges förutsättningar för sitt språklärande i 

Verkstadsgrupperna eftersom de där får mer lärartid jämfört med 
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helklassundervisning. Lärarna hinner med varje barn och att tydliggöra och 

konkretisera målen. Men också att stämma av tillsammans med eleven om målen är 

nådda eller ej. Ramverket för den strukturerade undervisningen är gemensam, lärarna 

utgår från Nya språket lyfter (Skolverket, 2011).  

 

Resultatet visar att en av nackdelarna med Verkstäder är att lärarna inför 

utvecklingssamtal inte hinner delge varandra i den utsträckning som de önskar.  

Likaså är de medvetna om att de behöver arbeta med att utveckla hållbara rutiner 

dels för dokumentation, dels för överlämning. Min tolkning är att det som de åsyftar 

är skriftlig dokumentation. För muntlig dokumentation förekommer i arbetslaget vid 

arbetslagsträffar då elevärende är en stående punkt. Liksom att lärarna kontinuerligt 

utvärderar Verkstadsarbetet och grupperingarna, de analyserar och reflekterar 

tillsammans. I enlighet med det som Gustafson (2010) poängterar i sin avhandling.  

Det framkommer tydligt att lärarna i innevarande studie är överens om den 

individuella variation som råder och en reflektion är att lärarna vid så få tillfällen 

under fokusgruppintervjun nämner elevernas namn. I samtalet vet alla vem som 

åsyftas. Inte en enda gång frågar någon vilken elev det handlar om. Detta finner jag 

anmärkningsvärt eftersom det indikerar att det som de säger uppenbarligen stämmer. 

Lärarna agerar utifrån förhållningssättet våra barn. Frågan är om det faktum att 

lärarna har tillit till varandra och varandras kompetens faktiskt har bidragit till att 

utvecklingsarbetet inte har fokuserat på områdena dokumentation och överlämning, i 

skriftlig form. Jag drar följande slutsats: Alla vet att det finns någon lärare i 

arbetslaget som har kunskap om var varje elev befinner sig i sitt språklärande. Borde 

inte det egentligen vara tillräckligt? 

 

Min uppfattning är att feltolkningar och missuppfattningar av begrepp som 

individualisering, anpassning och nivågruppering har bidragit till att själva 

organisationsfrågan tyvärr inte har fått så stort utrymme inom skolforskning. Dessa 

feltolkningar och missuppfattningar bekräftas i Skolinspektionens rapport (2011a). 

Individualisering har i praktiken ofta inneburit eget, tyst arbete i böcker = jobba på 

egen hand med läroboksanpassade uppgifter. Det har lärarna tolkat som att de har 

anpassat uppgifterna men i själva verket har ingen särskild anpassning till elevernas 

individuella förutsättningar, intressen, erfarenheter eller behov gjorts. De 

högpresterande eleverna har inte blivit utmanade utan har istället bara fått fler 

uppgifter att göra. Återigen kvantitet framför kvalitet. Jag kan tycka att det är synd 

att nivågruppering har fått en så negativ klang. Å andra sidan är det inte så konstigt 

med tanke på den forskning (Skolinspektionen, 2010) som lyfts fram gällande 

nivågruppering. Dock finns det forskning (Mulkey et al, 2009) som visar på att 

nivågruppering kan ha positiva effekter om den är begränsad och eleverna till större 

delen av dagen befinner sig i heterogena grupper, vilket är fallet gällande 

Verkstadsarbetet. Mulkey et al (2009) poängterar vikten av att grupptillhörigheten 

omvärderas och att lärare varierar nivån efter elevernas behov. Detta sker också i 

Verkstadsarbetet. Slutsatsen jag drar är att ett nytt begrepp skulle införas i skolan, 

utifrån Vygotskijs (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1986) tankar om den proximala 

utvecklingszonen, zongruppering. 

 

 

Minnande och lärande med hjälp av kulturella verktyg 

Nästa huvuddimension i resultatet berör minnande och lärande med kulturella 

verktyg och där främst datorn lyfts fram. Verkstadsarbetet har bidragit till att lärarna 
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känner att de ingår i en professionell praktikgemenskap, ett arbetslag där nya 

metoder och strategier diskuteras. Detta lyfter Ertmer (2005) som viktiga delar för att 

implementeringen av datorn ska bli framgångsrik. Resultatet i studien 

överensstämmer med det som Tondeur et al (2008) konstaterar att skolkulturer som 

redan driver skolutveckling är mer benägna att använda IKT. Lärarna i studien har ett 

gemensamt förhållningsätt och inser vikten av att eleverna lär sig att hantera datorn 

som ett pedagogiskt verktyg. Min tolkning är att de befinner sig på low level 

technology use i enlighet med Ertmers (2005) resonemang. Datorn används främst 

till att skriva med, förbättra datakunskaperna, leta fakta på Internet och vara en 

aktivitet i Elevens val. Men det är ett viktig led att de har kommit så här långt med 

tanke på att de arbetar med elever i de tidiga åren. För precis som Ertmer (2005) 

konstaterar så föregår low level technology use nästa steg som är high- level 

technology use. 

 

I resultatet framkommer tydligt att Talsyntesen är ett bra hjälpmedel och ett 

användbart verktyg som när det finns tillgängligt för alla barn används i mycket stor 

utsträckning. Enligt min uppfattning finns det flera fördelar med Talsyntes, som att 

den ger omedelbar feedback samt är bra för de barn som vill ha omedelbar 

bekräftelse. De behöver inte invänta läraren utan kan jobba vidare. Samtidigt som 

resultatet tydligt visade att för många elever i de tidiga åren behövs detta digitala 

verktyg kombineras med den betydelsefulla läraren. Forskning (Hoien & Lundberg, 

1999; Jacobsson, 1998) konstaterar att många barn har stora svårigheter både att lära 

sig läsa och att skriva. En av anledningarna kan vara bristande finmotorik vilket gör 

att det skrivna blir oerhört svårt att läsa. Fonologiska svårigheter i kombination med 

en arbetsminnesproblematik gör att barnet får svårigheter att hitta rätt bokstav till rätt 

ljud (Ingvar, 2008). Det är enklare att ha tangentbordet framme där alla bokstäver 

redan finns (Pramling & Säljö. 2011).  

 

Ytterligare ett intressant resultat i den här studien är att den elev som är i störst behov 

av att kompenserande verktyg är den som har blivit bäst på att behärska verktygen 

och som använder dem mest frekvent. Både lärare och elever vänder sig till eleven 

när de behöver hjälp med verktygen. En logisk slutsats är att alla elever i de tidigare 

åren ska ha tillgång till dator som pedagogiskt verktyg med Talsyntes och att det är 

upp till eleven att ta beslut när dessa verktyg ska användas. Uppenbarligen kan ju 

elever redan i de tidiga åren hantera dessa verktyg och ta dessa beslut. Problemen 

idag tycks mer handla om eleverna tillåts ta de besluten och om det finns tillräckligt 

med datorer. 

 

 

En lärandemiljö där SRL kan gro och växa 

Alla dessa huvuddimensioner som nämnts påverkar i vilken utsträckning SRL kan 

gro och växa i lärandemiljön. Enligt min uppfattning krävs det att arbetslaget har 

kommit så långt som det här arbetslaget gjort, i tolkandet och förståelsen av 

lärandeteorier som Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) utgår från. Att 

arbetslaget tar steget att omsätta dessa teorier i praktiken och göra något åt 

organisationen. Samt vikten av att elever ges förutsättningar att få lära sig att 

använda de kulturella verktyg som idag finns till förfogande. Forskning (Swalander 

& Folkesson, 2010; Watts & Lloyd, 2004) visar att datoranvändning faktiskt bidrar 

till ett självreglerat lärande. Enligt min uppfattning kan ett självreglerat lärande inte 

gro i en miljö där ett traditionellt synsätt på lärande fortfarande råder. Självreglerat 
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lärande handlar ju precis som Ifenthaler (2012) konstaterar om flera dimensioner av 

både intern reglering och extern support där den interna regleringen är en av 

drivkrafterna i SRL. I en traditionell lärandemiljö handlar det främst om extern 

reglering. Motivation är en betydelsefull komponent beträffande SRL(Swalander & 

Folkesson, 2010; Zimmerman, 2002) och resultatet i studien visar på att eleverna i 

mycket stor utsträckning visar symtom på motivation. De kommer snabbt i gång med 

sina uppgifter, visar lust att lära och är mycket uppgiftsorienterade. Dessutom visar 

ett stort antal elever tilltro till sin egen förmåga. De elever som inte gör det har redan 

uppmärksammats av lärarna. Användandet av Talsyntes bidrar till att eleverna har 

blivit motiverade till att stava rätt. Metakognition är ytterligare en betydelsefull 

komponent när det gäller SRL (Swalander & Folkesson, 2010; Zimmerman, 2002). 

Eleverna i studien visar att de behärskar flera metakognitiva strategier. Resultatet 

visar på att lärarna ger feedback både individuellt och i grupp och de ger också 

formativ feedback. Frågan är vad feedback till gruppen egentligen får för betydelse i 

förhållande till Wengers (1998) begrepp praktikgemenskap och praktik. Min tolkning 

är att lärarna vill få varje grupp att betrakta sig själva som en grupp där lärandet står i 

fokus. Detta i sin tur bidrar till elevernas identitetsskapande, att eftersom min grupp 

är en lärande grupp, så är jag en lärande individ.  

 

 

Ett gemensamt skapande av en kunskapskultur 

Den sista huvuddimensionen, ett gemensamt skapande av en kunskapskultur, torde 

väl vara slutmålet. Enligt mitt sätt att se på saken har jag svårt att se hur en 

pedagogisk praktik kan komma hit om inte flertalet av de huvudkategorier som 

nämnts inte finns med. Lärarna ges i och med Verkstadsarbetet förutsättningar att 

etablera goda relationer med eleverna och detta är något som lärarna anser är 

betydelsefullt.  De är intresserad av relationsskapande. Lärarna i studien visar på den 

svårfångade pedagogiska kvalitet som Gustafson (2010) lyfter fram, men också att 

det handlar om ömsesidig respekt, omtänksamhet, förtroende och äkta intresse för 

eleven. Slutsatsen jag drar är att detta arbete lönar sig, då eleverna också visar ett 

intresse för att etablera relationer med lärarna. Vidare visar resultatet att 

Verkstadsarbetet ger förutsättningar för relationsskapande på flera plan dels att 

eleverna rör sig över klassgränser dels möjliggör det för lärare/elev att etablera 

relationer. Men kanske viktigast av allt, att i denna kunskapskultur ges alla elever 

förutsättningar att utveckla sitt språklärande utifrån sina förutsättningar.  

 

Lärarna i studien visar tillit till eleverna att på egen hand bilda praktikgemenskaper. 

Eleverna kan göra detta eftersom de genom Verkstadsarbetet har förstått både vad en 

praktik är och vad som är specifikt för en praktikgemenskap. Tolkningen jag gör är 

att de har förstått att detta på något sätt bidrar till deras eget meningsskapande och 

därmed också deras identitetskapande. De trivs med det här arbetssättet och när de 

får välja så föredrar de att arbeta i en praktikgemenskap.  Ett intressant resultat att 

lyfta fram är vilka upptäckter som gjorts i samband med Elevens val. Först i det här 

sammanhanget blev undervisningsmodellen om sociala praktiker (Ivanic, 2004) 

synlig och det var förvånansvärt hur tydligt den framträdde. I vilken utsträckning 

eleverna socialiseras med hjälp av datorerna och i vilken utsträckning de läser och 

skriver i autentiska sammanhang med ett verkligt syfte.  
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Slutsats och pedagogiska implikationer 

Den rådande kunskapskulturen uppmuntrar lärande och kreativitet. Vikten av att dela 

kunskaper med varandra genomsyrar den pedagogiska praktiken. Lärarnas 

förhållningssätt till minnande och lärande med hjälp av kulturella verktyg är högst 

intressant. Detta överensstämmer väl med det som Säljö (2011) konstaterar, att det 

väsentliga idag är att vi har utvecklat både intellektuella och materiella strategier för 

att kompensera bristande förmågor. Redskapen och verktygen är tillverkade och 

finns på marknaden (Säljö, 2000). Den viktiga frågan är i vilken utsträckning dessa 

elever ges förutsättningar att kompensera sina bristande förmågor. Det vill säga i 

vilken utsträckning de får tillgång till de verktyg och redskap de behöver för att 

kunna utveckla förmågor att minnas.  

 

Det mest intressanta resultatet att lyfta fram i den här studien är att den eleven med 

autismdiagnos och språkstörning har fått förutsättningar för att utveckla sitt 

språklärande. Utgångspunkten har varit elevens vardagsbegrepp, intressen och 

erfarenheter.  Med hjälp av kulturella verktyg, där datorn har varit det främsta 

pedagogiska verktyget, har glappet mellan elevens vardagsbegrepp och 

vetenskapliga begrepp sakta minskat. Eleven har befunnit sig i olika 

praktikgemenskaper, ibland bara med ytterligare en elev och ibland med flera. Vid 

behov har eleven även arbetat enskilt. Elevens språklärande har utvecklats avsevärt 

liksom förmågan att samspela med andra.  Samtidigt som den eleven har lärt oss 

lärare mycket. Det förhållningssätt som genomsyrar den pedagogiska praktiken 

möjliggör att ett ömsesidigt lärande kan äga rum. Elever lär av lärare och lärare lär 

av elever.  

 

I dagens skoldebatter har alltför mycket fokus legat på prestationer och 

standardiserade tester. De allra viktigast frågorna har kommit i skymundan: Hur 

undervisar lärare? Hur lär sig elever? Behöver vi säkrare kunskap om vad vi ska lära 

ut och till vilka, samt när det ska göras? Hur organiseras lärandet så att eleverna blir 

mer effektiva i sin lärandeprocess och i sin jakt på kunskap? Allt detta finns 

beforskat och klarlagt, ändå så lyckas det inte i den pedagogiska praktiken.  Frågan 

är om skolforskning alltför sällan ägnar sig åt alternativa tolkningar. För en alternativ 

tolkning av samtalets betydelse för lärande är enligt mitt sätt att se på saken faran 

med de tysta klassrummen. Praktikgemenskaperna där tystnad råder och där 

praktiken i huvudsak utgörs av individuellt arbete och det som premieras med positiv 

feedback är om eleverna under tystnad gör sina individanpassade uppgifter.  Detta 

var ju tyvärr också något som framkom i Skolinspektionens rapport (2011a). Vi 

måste på allvar reflektera över: Vilka förutsättningar ger dessa tysta 

praktikgemenskaper för elevers språklärande? 

7.3 Metoddiskussion 

En medvetenhet har funnits med under hela studien att forskaren själv kan vara en 

felkälla när det gäller fallstudier, troligtvis den största felkällan (Merriam, 1994).  I 

fallstudien är man till stor del utelämnad åt sin egen förmåga och sin 

fingertoppkänsla under större delen av forskningsarbetet. Andra felkällor som 

forskaren måste vara medveten om när det gäller den här typen av forskning pekar 

Merriam (1994) på: 
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Eftersom det primära instrumentet i kvalitativa fallstudier är människor, filtreras 

alla observationer och alla analyser genom deras allmänna världsbild och 

livssyn, värderingar och perspektiv (Merriam, 1994, s. 53) 

Jag är medveten om att de observationer och det som deltagarna i 

fokusgruppintervjun gav uttryck för, i ett första steg har filtrerats utifrån deras 

värderingar och perspektiv. Detta är dock något som är ofrånkomligt i den här typen 

av undersökning. Dock fanns det en god överensstämmelse med det som lärarna sa 

och det som också framkom genom deltagande observationer. En annan aspekt är att 

deltagarna kanske inte var helt uppriktiga i fokusintervjun, vilket naturligtvis i så fall 

är en felkälla i sig. Mer troligt är dock att deltagarna i fokusintervjun var ärliga 

utifrån det som framkommer i resultatet, att de kände att det fanns tillit i arbetslaget. 

Deltagarna blev också medvetna om dels hur de uttryckte sig, dels vad de uttryckte, 

när de fick återkoppling från de andra deltagarna. Interaktionen bidrog också till 

reflektion. I ett andra steg filtrerades och analyserades vad som sades under 

intervjuns gång av mig. Med största sannolikhet har jag inte uppfattat alla 

nyanseringar och tveksamheter och nystat vidare i allt, varvid intressanta data kan ha 

gått förlorade. I ett tredje steg har jag sedan, utifrån mina filter, min livssyn, mina 

värderingar och perspektiv, analyserat det insamlade materialet. En subjektiv 

tolkning av vad som är intressant och relevant att redovisa i resultatet gjordes av mig 

men utifrån ett noggrant dokumenterat empiriskt material. Resultat som borde varit 

med kanske inte finns med. 

En medvetenhet fanns att individuella intervjuer antagligen hade gett mer data men 

det var interaktionen som var i fokus. Flera saker som framkom i samspelet hade inte 

varit möjligt att upptäcka i individuella intervjuer. Intervjuer var dock aldrig aktuellt 

när det gällde eleverna, utifrån tankar kring maktpositioner, där parterna inte är 

jämlika.  Risk förelåg att eleverna skulle säga, det som de trodde att jag ville höra. I 

de valda datainsamlingsteknikerna blev inte maktpositionen tydlig. Jag rörde mig 

fritt bland eleverna, dokumenterade och stannade ibland upp för samtal. Eftersom 

deltagarna är så pass unga, är det tveksamt om intervjuer hade gett den variation och 

den datarikedom som de valda datainsamlingsteknikerna gjorde.  Enkät kändes inte 

relevant utifrån syftet med studien. Validiteten i undersökningen hade troligtvis blivit 

ifrågasatt, då det hade varit svårt att formulera relevanta frågeställningar som 

eleverna kunnat tolka och besvara. En förenkling av språket hade troligtvis lett till 

ifrågasättande om det som ämnades undersökas verkligen undersöktes. 

Fangen (2011) konstaterar att deltagande observation ständigt försätter forskaren i 

valsituationer. Dessa valsituationer har naturligtvis påverkat studiens resultat. Jag har 

medvetet valt att stanna upp i vissa händelser och därmed missat andra. Naturligtvis 

kunde lektionerna också ha videofilmats och i efterhand analyserats. Men syftet med 

den här studien var mer att fånga ögonblicken och kvaliteten i dessa.  Tankar fanns 

innan datainsamlingen påbörjades att även göra ljudinspelningar. Men efter den 

första observationen fick jag bekräftat att det intressanta fanns i samspelet och att 

min förmåga att göra omfattande fältanteckningar ansågs tillräcklig. Ett medvetet val 

gjordes därmed att hellre fånga färre situationer med ett djup och god kvalitet, än 

många ytliga, som istället förstås hade inneburit kvantitet. Detta sammantaget har 

naturligtvis påverkat resultatet i den här studien.  
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet har en mängd förslag på fortsatt forskning dykt upp men utifrån 

resultatet så är det ett par förslag som framstår som mer intressanta. 

”Synligt språklärande i en ny tid – en fallstudie på förskolan”. Att initiera ett 

utvecklingsarbete på förskolan med femåringar och Ipads. Hur kan Ipad-användning 

bidra till att utveckla både det analoga och digitala språklärandet? I vilken 

utsträckning förmedlar Ipad-användning demokratiska värden som delaktighet och 

inflytande över sitt eget lärande? Dagens barn har redan i tidig ålder goda kunskaper 

om den nya digitala tekniken. Detta torde innebära att barnen i större utsträckning 

skulle kunna utöva inflytande i sitt språklärande med hjälp av Ipad som verktyg, om 

de fick möjlighet. 

Resultatet i studien indikerar att vidare forskning behövs inom området ”Värdegrund 

och sociala medier”. Vad är skolans uppdrag när det gäller detta område? Hur 

förändras skolans uppdrag när det gäller att förmedla grundläggande värden när 

arenorna byter skepnad och ökar i antal? 

Det finns som sagt många intressanta frågor att arbeta vidare med. När man väl har 

genomfört en undersökning dyker nya tankar upp som skulle vara spännande att 

fördjupa sig i. Min förhoppning är att på något sätt går vidare med någon av ovan 

nämnda frågor.  
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BILAGA 1 

2012-03-23 

Informationsbrev till föräldrar och barn i Förskoleklass, åk 1 och åk 2 

På det senaste föräldramötet 2012-03-08 informerade jag om att jag ska vara 

tjänstledig resten av terminen för att ägna mig åt min masteruppsats. Den ingår som 

en avslutande del i Masterprogrammet vid Linnéuniversitetet.  

Syftet med min masteruppsats är att belysa arbetet med de två pedagogiska modeller, 

Verkstadsarbetet, som vi har arbetat med sedan ht 2010 och Datorn som pedagogiskt 

verktyg, som vi har arbetat med sedan ht 2011. Uppsatsen har för avsikt att lyfta 

fram dels pedagogernas upplevelser, dels vad som sker i undervisningen. Detta 

kommer att ske genom intervjuer. Vad gäller barnen kommer jag att iaktta, föra 

informella samtal samt lyssna in vad som sker i de olika grupperna ca tre tillfällen 

per grupp, för att försöka få syn på vilken typ av lärande som sker.  Ljudupptagning 

kommer att ske med hjälp av diktafon, risken finns annars att jag missar väsentlig 

information.  Individskyddet gällande undersökningsdeltagare, i det här fallet Era 

barn, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Fyra 

huvudkrav ställs: 

* Informationskravet: Forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Era barn är under 15 år och 

därför ska Ni föräldrar informeras. Deltagandet är frivilligt och jag respekterar om Ni vill 

att Era barn inte ska delta. 

* Samtyckeskravet: Eftersom barnen är under 15 år krävs att Ni som föräldrar samtycker till 

Era barns deltagande i undersökningen. 

* Konfidentialitetskravet: I arbetet kommer man inte att kunna utläsa vilken elev som har 

sagt vad utan en avidentifiering kommer att ske.  

* Nyttjandekravet: Arbetet kommer att sammanställas i en masteruppsats. De uppgifter som 

har samlats in kommer inte att användas till något annat. Ljudupptagningarna kommer att 

raderas när uppsatsen är bedömd. 

Vänligen fyll i nedanstående talong för att bekräfta att Du och Ditt barn ger sitt 

samtycke att delta i undersökningen. Om du undrar något angående undersökningen 

så ring mig gärna på tel:  

Jag vore mycket tacksam om ni fyllde i och lämnade in talongen omgående. 

Senast ons 28/3.  Sätt ett kryss i lämplig ruta. 

Med vänliga hälsningar 

Marina Wernholm 

__________________________________________________________________ 

_____Mitt barn får delta i undersökningen. 

_____Mitt barn får inte delta i undersökningen 

Barnets namn:________________________________ 

Barnets underskrift:________________________________________ 

Förälders underskrift:__________________________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________________  
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