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Redaktören har ordet: Forskning om 
och genom möten mellan människor, 
praktiker och fenomen 
Årets första nummer av Utbildning & Lärande publiceras under en tid då Högskolan Dalarnas 
lokaler åter igen börjar fyllas med människor efter pandemiårens folktomma tillvaro. Med hjälp av 
olika digitala redskap har vi dock bibehållit och vidareutvecklat våra möteskulturer, på lärosäten och 
i andra pedagogiska verksamheter runtom i landet och världen. Vi har lärt oss att skapa dynamik 
och hantera turtagning över nätet, vi har skapat mötespraxis som gör att geografiska avstånd inte 
längre uppfattas som ett hinder för samtal – och vi har också insett vilka kvalitéer som möten i 
samma fysiska rum möjliggör. Samtidigt har livet i andra pedagogiska praktiker pågått som vanligt, 
med skillnaden att möten med barns och elevers vårdnadshavare förlagts till nätet eller 
utomhusmiljöer.  

I detta nummer får just möten stå som de fem olika artikelbidragens gemensamma beröringspunkt. 
I numrets första artikel, ”Att utveckla undervisningen i förskola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet: förskollärares professionella lärande i ett aktionsforskningsprojekt” presenterar Ulrika 
Bergmark och Susanne Westman en studie där mötet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i 
förskolans praktik står i centrum. En aspekt av detta möte beskrivs som en ”friktion” som uppstår 
när förskollärares erfarenheter möter en samtalsform med vetenskapliga förtecken. Det handlar om 
möten mellan två abstrakta fenomen, men också möten mellan människor som representerar olika 
typer av pedagogisk verksamhet, forskning och förskoleverksamhet.  Studien beskrivs som ett 
aktionsforskningsprojekt, där förskollärarnas erfarenheter och frågor varit centrala och där 
förskollärarnas egna behov av och vilja till kompetensutveckling drivit projektet framåt.   

En liknande ansats där samverkan mellan forskare och lärare står i centrum känns igen i numrets 
andra artikel, ”’Räknas detta också som text?’ Lässtrategier i ett ämnesintegrerat arbete med läro-
medelstexter”, skriven av Robert Walldén. Här riktas intresset mot frågor om hur lässtrategier kan 
bidra till läsning av naturvetenskapliga texter. I studien har klassrumsinteraktion mellan lärare och 
elever, liksom det nära samarbetet mellan forskare och lärare fungerat som utgångspunkter. Det 
handlar om möten mellan människor som verkar inom ramen för gemensam verksamhet men med 
olika roller och syften. Det handlar också om mer abstrakta möten mellan olika ämnen som ska 
integreras och texter som ska hanteras. 

Läsning och undervisning om läsning är det centrala temat även i nästföljande artikel, 
”Läsundervisning i en språkligt heterogen lågstadieklass”, författad av Susanne Duek, Anna 
Lindholm och Birgitta Ljung Egeland. Kontexten för studien som presenteras är en språkligt hetero-
gen årskurs 3. Viktiga aspekter för studien var att följa lärarens arbete med läsundervisning efter att 



U T B I L D N I N G  &  L Ä R A N D E  
Sara Irisdotter Aldenmyr 

6     2 0 2 2 ,  V O L  1 6 ,  N R  1  

klassen relativt snabbt förändrats från att vara språkligt homogen till att vara språkligt heterogen. 
Studien beskrivs som en fallstudie med ambitionen att kunna följa arbetet på nära håll. Mötet mellan 
såväl lärare och elev i undervisningen som mötet mellan olika språkliga resurser i detta klassrum 
utgör en viktig fond.  

En annan variant av möten kan vi skönja i den fjärde artikeln, ”Inclusion as mental models: Learning 
proesses among educational teams in special classes”, skriven av Johan Edin. Här uppmärksammas 
vi på att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta hänvisas till specialklasser. En 
sådan segregerad modell reser frågor om organisatoriskt lärande, inkludering och likvärdighet. 
Intresset riktas mot lärare i specialklasser och de mentala modeller som skapas, upprätthålls och i 
viss mån också hindrar att organisatoriskt lärande sker. Om inkludering enbart föreställs som möjlig 
för de berörda eleverna i en segregerad miljö stannar resonemanget där och elevernas potentiella 
möten bortom sin mer segregerade specialklassmiljö blir avvisad.  

Från intresset för organisatoriskt lärande och lärande i alternativt arrangerade lärmiljöer, tar vi oss 
till numrets sista artikel där kontexten är museum som lärmiljö. Artikeln ”Det ’okunniga museets’ 
potential: att möjliggöra alternativa lärmiljöer på Världskulturmuseet” är skriven av Helen 
Arfvidsson. Utgångspunkten kan beskrivas som ett möte mellan formellt och informellt lärande, där 
museet som en lärmiljö som kompletterar skolan, ställs i centrum. Här betonas inte minst den multi-
modalitet som framträder som tydlig konstrast till skolans och klassrummets lärande. Elever vittnar 
om hur flera sinnesintryck tas i anspråk i museets miljö. Museet bjuder in till konkreta upplevelser 
som beskrivs som ”närmare”. Kanske kan vi här tala om mötens karaktär, där vissa möten är rika på 
upplevelser och intryck, medan andra tar färre sinnesintryck i anspråk. Kanske kan det jämföras 
med den skillnad vissa av oss upplever när vi går från enbart nätbaserade till fysiska möten. Kanske 
kan också det möte som tar färre sinnen i anspråk verka förtjänstfullt på andra sätt.  

I och med detta nummer sker ett byte av huvudredaktör för tidskriften Utbildning och lärande. Vi 
tackar Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, som varit huvudredaktör sedan 2018, då 
Högskolan Dalarna fick äran att ta över ansvaret för tidskriften efter Högskolan i Skövde. Under 
Åsas lyhörda och kompetenta ledning har författande forskare, granskande forskarkollegor och 
medlemmana i redaktionsrådet, inkluderats i ett ständigt pågående möte av texter och tankar. Till 
dessa möten bjuds också tidskriftens läsare in genom de texter som publiceras. Med det sagt önskar 
jag dig som läsare goda möten med bidragen i detta nummer av Utbildning & Lärande. 

 

S A R A  I R I S D O T T E R  A L D E N M Y R  
Huvudredaktör 
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Att utveckla undervisningen i förskola 
på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet: Förskollärares 
professionella lärande i ett 
aktionsforskningsprojekt 

Ulrika Bergmark & Susanne Westman 

ABSTRACT 

The Swedish preschool has undergone some radical education policy changes during recent years, 
all of which have affected teachers’ work. The focus of this article is on the changes relating to the 
demand for research-based education and how the concept of teaching has been introduced in 
preschool. The aim of this article was to study preschool-teachers’ professional learning in relation 
to research-based education within an action research project which focused a new conversation 
method with the children. The theoretical framework of the study was based on social learning 
theory and communities of practice. The empirical data consists of collegial conversations and 
written documents produced in the action research project. The results show that the preschool-
teachers in a mutual agreement persistently examined and negotiated conversation methods so that 
they could be adapted to their view of teaching, their professional self, and children and children’s 
participation and learning. Through a common repertoire of scientific tools and social learning 
processes, they reflected each other’s teaching in an open, trustful, and appreciative collaboration, 
and together, they critically reviewed and problematized their earlier experiences and their teaching 
in relation to research. 

Keywords: research-based education, action research, preschool, community of practice, teachers’ 
professional learning and development 
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INLEDNING 
Den svenska förskolan har under den senaste tioårsperioden genomgått en del genomgripande 
policyförändringar, vilka har påverkat hur förskollärare förväntas genomföra sitt arbete. De 
förändringar som fokuseras i denna artikel är att utbildningen i det svenska skolsystemet ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, §5) och att begreppet undervisning har 
införts i förskolan (Skolverket, 2018). Dessa policys har resulterat i att det ställs högre krav på veten-
skaplighet hos lärare i förskola och skola.  I förskollärares profession ingår nu även ett förtydligat 
uppdrag om undervisning. Lärare i förskola och skola ska kunna värdera och omsätta forsknings-
resultat i sin undervisning, men också ha en aktiv roll i att generera ny kunskap om praktiken 
(Bergmark, 2020a, b; Kroksmark, 2014).  

Det finns olika sätt för förskollärare att erhålla de kompetenser som krävs för att kunna hantera 
uppdragen om utökad vetenskaplighet och undervisning: genom akademiska vidareutbildningar, 
genom att delta i statliga ”lyft” eller genom samverkan med forskare i praktiknära forsknings- och 
utvecklingsprojekt (Eriksson, 2018; SOU 2018:19). Aktionsforskning är ett exempel på en deltagar-
styrd utvecklingsprocess, vilken är kontexten för denna studie. En grundläggande idé inom 
aktionsforskning är att det omfattar forskning (kunskapsgenerering) samt personlig och profession-
ell utveckling som gynnar undervisningen (Bergmark, 2020a, b; Noffke & Somekh, 2013). Det 
handlar om förändring av en praktik och reflektioner över hur förändringen går till. Inom denna 
forskningsinriktning finns en hög tilltro till lärar- och förskollärarprofessionen (Rönnerman, 2018). 
Aktionsforskning i förskole- eller skolverksamhet tar sin utgångspunkt i lärares frågor och 
utvecklingsbehov i undervisningen (Bergmark & Viklund, 2021; Reason & Bradbury, 2008).  

Förskollärargrupper som arbetar med aktionsforskning tillsammans med forskare kan sägas utgöra 
en praktikgemenskap, vilket betyder att gruppen på olika sätt bidrar till att föra arbetet framåt mot 
uppsatta mål (Bergmark, 2020a). Teoretiskt har därför denna studie sin grund i teorin om praktik-
gemenskaper som utvecklats av Jean Lave och Etienne Wenger (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 
1998).  

Syftet med studien är att utforska förskollärares professionella lärande i relation till vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt med fokus på 
prövandet av en ny samtalsform i undervisningen. Forskningsfrågorna är: Vilken betydelse har 
förskollärares tidigare erfarenheter av att samtala med barn i undervisningen för deras professionella 
lärande? Hur kan en aktionsforskningsprocess med dess olika vetenskapliga verktyg och metoder 
bidra till och utmana förskollärares professionella lärande? Hur kan förskollärares professionella 
lärande förstås i relation till teorin om praktikgemenskaper?  

UTBILDNING PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH 
BEPRÖVAD ERFARENHET 
Att den svenska regeringen 2010 införde ett lagkrav om att utbildning ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet kan ses som något unikt i ett nordiskt, men även i ett internationellt per-
spektiv (SFS 2010:800, 5§). Det finns dock en del utmaningar att hantera i samband med lagkravet, 
eftersom det är vagt formulerat och fortfarande inte helt självklart vad det betyder för de profession-
ella som ska praktisera det (Kroksmark, 2014; Rapp et al., 2017).  
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I samband med skollagens införande definierade Skolverket att vetenskaplig grund innebär “att 
kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang.” (Skolverket, 2013, s. 
10). Beprövad erfarenhet innebär erfarenhet som är ”systematiskt prövad, dokumenterad och 
genererad under en längre tidsperiod och av många” (Skolverket, 2013, s. 11). I en studie i förskola, 
grundskola och gymnasium (Bergmark & Hansson, 2021) undersöktes lärares och rektorers arbete 
utifrån lagkravet. Båda grupperna ansåg att det är svårt att till fullo definiera begreppen, och då 
särskilt beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund karaktäriseras av att det är kunskaper som 
utvecklats av universitetsforskare och kan handla om både undervisnings- och organisationsfrågor. 
Rektorernas definition av beprövad erfarenhet låg nära Skolverkets syn medan lärarna var mera 
kritiska. De menade att det innebär orimligt höga krav för att erfarenheter ska betraktas som beprö-
vade. Både lärarna och rektorerna ansåg att ett vetenskapligt förhållningssätt på ett tydligt sätt kan 
länkas samman med verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.  

När det gäller definitioner av de centrala begreppen som kopplas till skollagsskrivningen har det 
skett en viss förändring sedan lagens införande, vilket exempelvis kan utläsas på Skolverkets hemsida 
(2021). Den ”aktiva” delen av begreppet vetenskaplig grund är numera nedtonad och vetenskaplig 
grund beskrivs till största delen som ett substantiv: kunskap som genererats från vetenskapliga 
studier. Dock menar Skolverket att de professionella aktivt behöver tolka, förhålla sig till och kritiskt 
granska hur forskningsresultat ska omsättas i praktiken. Definitionen av beprövad erfarenhet har 
också till viss del omformulerats. Angivelsen om tidsperspektiv och omfattning – att den ska vara 
genererad under lång tid och av många finns inte längre kvar. Omformuleringarna visar att begrep-
pen är under ständig förhandling i takt med att det publiceras fler forskningsstudier som belyser 
begreppen och dess användning utifrån verksammas tolkningar och praktik (Skolverket, 2020a). I 
denna artikel förstås vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som två komplementära kun-
skapskällor (forskningsresultat och lärarerfarenheter) som förskollärare grundar sin undervisning 
på. Utifrån förskollärares kontextuella förståelse för förskolans praktik granskar de kritiskt forsk-
ningsresultaten och avgör vilka och på vilket sätt som de passar att omsättas i undervisningen. Likväl 
undersöker, granskar, analyserar och omprövar förskollärare val av innehåll, arbetssätt och metoder 
för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning och undervisning utifrån 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket kan benämnas som ett vetenskapligt 
förhållningssätt (Bergmark & Hansson, 2021; Persson, 2017). 

ETT FÖRSTÄRKT UNDERVISNINGSUPPDRAG I 
FÖRSKOLAN 
Att utbildning i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet får kon-
sekvenser för hur undervisningen bedrivs. Sheridan och Williams (2018) framhåller att 
undervisning som fenomen inte är nytt i förskolans praktik men att det under olika tidsperioder 
inneburit olika saker, iscensatts olika och haft olika innehåll men sällan kallats för just undervisning. 
Införandet av begreppet undervisning i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) kan delvis ses som en 
följd av att den anglosaxiska traditionen, med sin lärarcentrerade undervisning baserad på mål som 
förväntas resultera i ett individuellt och mätbart lärande, får allt större inflytande över den nordiska 
socialpedagogiska förskoletraditionen med sitt holistiska perspektiv på lärande där barnets rättig-
heter, självständighet och meningsskapande stått i fokus (Alasuutari et al., 2014).  
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I läroplanen tydliggörs att undervisningen kan omfatta innehåll som är planerat eller som uppstår 
spontant. Detta avspeglar förskolans tradition i Sverige och Norden, det vill säga att följa barns 
intresse och fånga lärandetillfällen likväl som att skapa sådana samt att föra samman omsorg, fost-
ran, utveckling och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).  Läroplanen (Skolverket, 
2018) anger att oavsett om undervisningen är spontan eller planerad ska den vara målorienterad och 
bedrivas i enlighet med läroplansmålen.  

Undervisning i förskolan beskrivs i tidigare forskning i huvudsak som interaktiv, relationell, 
kommunikativ och dialogisk (se ex. Sheridan & Williams, 2018; Vallberg Roth & Tallberg Broman, 
2018; Vetenskapsrådet, 2015) där även lek och utforskande är centrala inslag (se ex. Nilsson et al., 
2018; Pramling & Wallerstedt, 2019). Att som förskollärare, utifrån läroplanens mål, sin kunskap 
och barnens intressen, skapa undervisningssituationer där barn ges möjlighet att samtala blir en 
medveten undervisningsstrategi som möjliggör barns deltagande och lärande (Sheridan & Williams, 
2018). Centralt är dock att samtalet utvecklas till en dialog, vilket tidigare ofta inte har skett 
(Sheridan et al., 2009). I en studie (Westman & Bergmark, 2014) framträder ett holistiskt och multi-
dimensionellt förhållningssätt till undervisning där olika arbetssätt kombineras, ett perspektiv som 
även Nilsson et al. (2018) lyfter fram. De argumenterar för ett målrelationellt förhållningssätt till 
undervisning där balansen mellan följsamhet och styrning är central i stället för ett målrationellt 
perspektiv som enligt dem lätt blir förmedlingspedagogik. 

LÄRARES PROFESSIONELLA UTVECKLING OCH 
LÄRANDE GENOM AKTIONSFORSKNING 
Kompetensutveckling av lärare i förskola och skola har sett olika ut över tid, men har ofta bestått av 
enskilda föreläsningar av externa experter vid uppstart eller avslutning av ett läsår. Ofta är det 
ledningen för förskolan eller skolan som planerar vilka föreläsningar som lärarna kan tänkas behöva, 
vilket gör att insatsen kan upplevas som top-down styrd. Tanken med sådana föreläsningar är att 
lärare ska få ny kunskap och bli inspirerade för fortsatt arbete (Clarke & Hollingsworth, 2002). Det 
finns ett gott uppsåt med sådan kompetensutveckling, men den har också kritiserats för att den inte 
utgår från lärares erfarenheter och utvecklingsbehov och därför, enligt Timperley (2011), inte alltid 
leder till önskad professionell utveckling.  Kompetensutveckling som initieras utifrån lärares identi-
fierade utvecklingsbehov, vilket kan beskrivas som en bottom-up styrd process, är ett annat 
alternativ. Sådana processer är en del av lärares arbete och är kollegiala i sin natur (Opfer & Pedder, 
2011; Timperley, 2011). Simons och Ruijters (2004) markerar en skillnad mellan det kollegiala 
lärandet som lägger grunden för att individerna i gruppen utvecklas och lär, och det kollektiva 
lärandet där man också kollektivt hittar ett gemensamt sätt att handla som utvecklar verksamheten. 
Detta perspektiv kopplar samman individuell kompetensutveckling och skolutveckling. Kollegiala 
och kollektiva ansatser bygger på cykliska arbetsprocesser och utvecklas därför kontinuerligt (Clarke 
& Hollingsworth, 2002).  

Aktionsforskning kännetecknas av att processen utgår från lärares erfarenheter och frågor, den är 
kollegial och integrerad i arbetet. Vidare genomförs aktionsforskning ofta i samverkan med forskare. 
Därmed kan sägas att en sådan forsknings- och utvecklingsprocess är en typ av kompetensutveckling 
som är initierad underifrån och inifrån lärares praktik som bygger på deras erfarenheter (Bergmark, 
2020a; Kemmis, 2009; Reason & Bradbury, 2008) och syftar till att utveckla lärares professionalitet 
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som i längden förväntas gynna barnens och elevernas lärande (Bergmark, 2020b; Noffke & Somekh, 
2013). 

TEORI  
Studiens teoretiska ramverk är baserat på Etienne Wengers teorier om socialt lärande och praktik-
gemenskaper (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998), vilket i tidigare forskning har använts för att 
studera, synliggöra och problematisera aktionsforskningsprocesser (Ampartzaki et al., 2013; 
Bergmark, 2020a). Wenger (1998) menar att en praktikgemenskap är ett socialt lärandesystem, situ-
erat i ett historiskt och socialt sammanhang, vilket skapar mening åt mänskligt handlande. Lärande 
handlar om mer än att tillgodogöra sig kunskaper – det omfattar också att skapa en lärandemiljö där 
människor får möjlighet till interaktion och erfarenhetsutbyte. Enligt Wenger (1998) är lärande 
ständigt pågående och sker i en social kontext. Våra identiteter utvecklas och förändras i lärande-
processer, vilket följaktligen innebär en process av tillblivelse och meningsskapande. I denna studie 
utgör den grupp med förskollärare som deltar i studien en praktikgemenskap situerad i en svensk 
förskolekontext vilken beskrivits ovan. I denna praktikgemenskap tar lärande form i relationer 
mellan individerna och den sociala praktiken, vilken i detta fall utgörs av förskolans utbildning och 
undervisning. 

En praktikgemenskap utmärks enligt Wenger (1998) av olika aspekter. I det gemensamma projektet 
förenas människor genom ett delat fokus, som är resultatet av en förhandlingsprocess mellan dem. 
Projektet utgör en integrerad del av gemenskapens arbete. Ömsesidigt engagemang är det som defi-
nierar en praktikgemenskap, vilket betyder att deltagarna engagerar sig i det gemensamma projektet. 
Ömsesidigheten behöver inte betyda konsensus, utan varje individ förväntas i stället ha sin unika 
roll, identitet och plats i det gemensamma arbetet. För att driva arbetet framåt i en praktikgemenskap 
utvecklas en gemensam repertoar av redskap, vilka kan omfatta ord, begrepp, rutiner, symboler och 
aktiviteter. De kan vara producerade inom gemenskapen eller bygga på sådant som skapats i tidigare 
sammanhang, men nu använt i denna praktikgemenskap. Vidare är begrepp som deltagande, 
förhandling och förverkligande centralt i en praktikgemenskap (Wenger, 1998). Som deltagare för-
väntas hen ha en aktiv roll och delta i processen, vilket kan innebära erfarenhetsutbyte där det sker 
en förhandling mellan olika personers perspektiv. Som ett resultat av förhandlingen sker ofta ett 
förverkligande av något. Det handlar om att gå från idé till konkret handling – att tillämpa något i 
praktiken. Det kan till exempel röra sig om att sätta ord på erfarenheter, samlat i ett dokument eller 
en modell eller att pröva en ny metod i praktiken, det vill säga att iscensätta förbättringar. Utifrån 
de aspekter som teorin om praktikgemenskaper accentuerar ser vi att detta ramverk tillför studien 
såväl en kontextualisering av lärares professionella lärande som analytiska verktyg för studien.  

METOD  

Studiens kontext, genomförande och empiriska material  
Aktionsforskning syftar till att professionella, i vårt fall förskollärare, utgår ifrån utvecklings-
områden i verksamheten som de själva anser viktiga att utveckla. Förskollärarna undersöker sedan 
sin praktik med målet att skapa förståelse för och förbättra verksamheten, tillsammans med rektor 
och med hjälp av forskare. Under 2018–2019 genomfördes ett aktionsforskningsprojekt i samverkan 
mellan fyra förskollärare, en pedagogista (pedagogisk handledare i förskolan), en rektor och en 
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forskare (Ulrika). Efter avslutat projekt inbjöds en kollega till forskaren som medforskare och 
författare till denna artikel (Susanne).   

Området för aktionsforskningen handlade om samtal mellan förskollärare och barn i förskolan 
utifrån en samtalsform som kallas sokratiska samtal. Sokratiska samtal är en typ av filosofiskt samtal 
där barn eller elever får möjlighet att svara på öppna frågor som det finns många olika svar på. 
Barnen och eleverna lyssnar aktivt på varandra och under samtalets gång har de möjlighet att 
omvärdera sina egna tankar. Barn och elever kan i ett sokratiskt samtal tränas i kritisk granskning, 
att uttrycka sina tankar och åsikter samt att samarbeta med andra (Pihlgren, 2015). Sokratiska samtal 
var en ny samtalsform för förskollärargruppen, men utifrån vad de visste om sokratiska samtal, 
ansåg de att metoden skulle kunna vara intressant att utforska som undervisningsform i en försko-
lemiljö. Under arbetet har forskaren (Ulrika) agerat som vetenskaplig handledare som bidragit med 
teoretisk och metodologisk kunskap om aktionsforskningsprocesser. Under en ettårsperiod genom-
förde förskollärarna 2–4 samtal tillsammans med barnen varje vecka utifrån den specifika 
samtalsformen och de förde loggbok över sina erfarenheter i samtalen. Förutom detta har de också 
skuggat (observerat) varandra och filmat sin undervisning. Forskaren har handlett förskollärarna ca 
1 gång per månad i kollegiala samtal. Utifrån det förskollärarna arbetade med i aktionsforsknings-
projektet bestämdes innehållet för varje träff allt eftersom. Förskollärarnas tidigare erfarenheter av 
att arbeta med samtal i undervisningen framkom i de kollegiala samtalen. 

Det empiriska materialet för studien består av åtta kollegiala samtal med de deltagande förskol-
lärarna, pedagogistan, rektorn samt forskaren som dokumenterats via audiodokumentation. 
Samtalen har transkriberats ordagrant av forskaren och totalt uppgår transkriptionerna till 150 sidor 
text. Förutom detta består även materialet av skriftlig projektdokumentation som publicerats på 
hemsidor. Det empiriska materialet uppvisar en bredd av muntliga och skriftliga utsagor som 
baseras på erfarenheterna i aktionsforskningsprojektet.  

Deltagarna informerades om studien och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de önskar, 
utan att ge något skäl samt att det empiriska materialet ska hanteras konfidentiellt. I enlighet med 
etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017) har informerat samtycke inhämtats och alla sex deltagare 
har godkänt att vara med i studien. Utifrån att förskollärarna filmat sig själva i samtal med barnen 
och på andra sätt dokumenterat undervisningen som analyseras i de kollegiala samtalen berörs 
barnen indirekt av studien. Förskollärarna har därför samtalat med barnen och informerat vård-
nadshavarna om projektet samt visat etisk medvetenhet gällande barnens integritet vid de kollegiala 
samtalen. 

Dataanalys 
Innehållsanalys har använts i denna studie (Graneheim & Lundman, 2004) och den har bestått av 
två steg: 1) gemensam analys med projektdeltagarna och forskaren och 2) analys genomförd av för-
fattarna till artikeln. I det första steget analyserades processen gemensamt av projektgruppen och 
forskaren i slutet av aktionsforskningsprojektet. Deltagarna läste transkriptioner från de kollegiala 
samtalen och fick reflektera över sina erfarenheter i projektet. Dessa diskuterades och dokumente-
rades sedan vid kollegiala samtal 7 och 8. På så sätt fångades även förskollärarnas tankar kring sin 
utveckling under processens gång och blev en del av det empiriska materialet som sedan analysera-
des i steg 2. 
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I steg 2 guidades analysen av studiens övergripande syfte och forskningsfrågor. Båda författarna läste 
till en början alla samtalstranskriptioner och projektdokumentationer, och studiens analysenhet 
definierades till: förskollärares professionella lärande i relation till vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt med fokus på prövandet av en ny samtals-
form i undervisningen. För att fördjupa analysen, bestämdes meningsenheter till att omfatta a) den 
betydelse förskollärares tidigare erfarenheter av att samtala med barn i undervisningen har för deras 
professionella lärande, b) hur en aktionsforskningsprocess med dess olika vetenskapliga verktyg och 
metoder kan bidra till och utmana förskollärares professionella lärande och c) hur förskollärares 
professionella lärande kan förstås i relation till teorin om praktikgemenskaper. I abstraktionsfasen 
formulerades en berättande beskrivning av aktionsforskningsprocessen uppdelad i tre faser: i början 
av processen, i mitten och i slutet. Analysen fokuserade på den kollektiva förståelsen av fenomenet 
förskollärares professionella lärande i relation till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med 
koppling till varje fas i resultatet genomfördes även en analys utifrån teorin om praktikgemenskaper 
(Wenger, 1998). 

RESULTAT 

Fas ett – Tidigare erfarenheter möter den vetenskapligt 
grundade samtalsformen: frustration och självkritik 
Innan projektet startade hade förskollärarna gjort en projektbeskrivning med bakgrund, syfte och 
frågeställningar samt vilka aktioner som planerades. Förväntningarna på vad barnen skulle lära sig 
i arbetet med sokratiska samtal angavs också. I den första fasen formulerade förskollärarna också ett 
så kallat önskat läge – en måldefinition för sitt eget professionella lärande.  

Kartläggning och önskat läge 
Aktionsforskningsprocessen startade med att förskollärarna gjorde en kartläggning av sin undervis-
ning med särskilt fokus på samtal med barnen, och hur dessa främjade eller hindrade 
undervisningen och barns lärande. Utifrån kartläggningen formulerades frågor som skulle ligga till 
grund för aktionsforskningen: 

• Hur kan vi hjälpa barnen att äga sina samtal och få en mer aktiv roll, utan att det går via 
förskollärarna? 

• Hur kan vi hjälpa barnen att ställa följdfrågor till varandra? 
• Hur kan vi hjälpa barnen att se och göra praktiska och abstrakta kopplingar i vardagen? 

(skriftlig projektdokumentation). 

Dessa frågor omfattade det praktiska arbetet med barnen – vilka förändringar de ville se i undervis-
ningen. Sedan arbetade de tillsammans med forskaren fram ett önskat läge: vad de vill uppnå i 
projektet avseende professionell utveckling och lärande av såväl samtalsformer med barnen i under-
visningssyfte som vetenskapliga verktyg och metoder för utveckling av undervisningen.  
Förskollärarna enades om att särskilt fokusera på att utveckla tre kompetenser: kritisk granskning 
och analys, att kunna ge och ta emot feedback och feedforward samt samtalskompetens. Den första 
kompetensen kritisk granskning och analys beskrevs av förskollärarna på följande vis: ”Att reflektera 
tillsammans över det man gjort. Vi är ju i samma process även om samtalen är olika. Det känns ändå 
viktigt att man får reflektera med fler än en själv, än mina egna skriftliga reflektioner” (Förskollärare 
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2, kollegialt samtal 2). En viktig del av kritisk granskning och analys ansågs vara att kunna distansera 
sig från sin egen undervisning: “Man försöker ha ett distansförhållande och se det utifrån […] Man 
kanske kan se att verksamheten har förändrats” (Förskollärare 3, kollegialt samtal 2). Förskollärarna 
kopplade ihop kritisk granskning och analys med utveckling och förändring, vilka förväntades syn-
liggöras genom reflektion och analys. ”Se hur verksamheten förändras, det hör till analys och 
reflektion. Och även se hur jag förändras” (Förskollärare 1, kollegialt samtal 2).  Den andra kompe-
tensen förskollärarna ville utveckla handlade om feedback och feedforward, vilket beskrevs i ett 
kollegialt samtal: ”Att man ger varandra feedback, både positivt och negativt. Du kanske skulle ha 
gjort så här? För ibland kan man få tips, du gjorde så, då kan jag prova det på mitt samtal också” 
(Förskollärare 3, kollegialt samtal 2). Den tredje kompetensen handlade om samtalskompetens:  

Förskollärare 2: Att ställa öppna frågor och följa upp samtalen också, att man tittar 
på rätt saker […] 

Förskollärare 1: Ja, och inte ställa tio följdfrågor. 

Förskollärare 3: Att man kan vänta, att andra barn får vänta när ett barn har fått 
frågan. Att det är tystnad innan man får ett svar. Att man inte ska bli uppstressad […] 

Förskollärare 1: Att jag hör barnens svar. Att man ser till att alla barn får möjlighet 
att prata. Delar på utrymmet (kollegialt samtal 2).  

Samtalsformen utmanar tidigare erfarenheter 
Innan projektstart hade förskollärarna fått en kort introduktion till den nya samtalsformen: ”För att 
få en förförståelse har förskollärarna själva fått öva sig genom att delta och hålla i samtal på apt 
[arbetsplatsträff]” (skriftlig projektdokumentation). I början av processen uttryckte förskollärarna 
själva att de har lång erfarenhet av att föra filosofiska samtal med förskolebarn som en del av under-
visningen, men att kunskaperna just kring denna form av samtal inte var så omfattande, vilket 
påverkade starten av processen. En förskollärare uttryckte vid det andra kollegiala samtalet: 

Då jag har läst böckerna känner jag att jag har börjat ha sokratiska samtal utan att 
egentligen ha så mycket kunskap om hur man har ett sokratiskt samtal […] De 
sokratiska samtalen har en struktur som just för tillfället inte känns bekväm för mig. 
Jag blir lite återhållsam och tveksam på nästan hela mig själv. Det känns helt plötsligt 
svårt att prata med barn, vilket jag anser att jag är ganska bra på (Förskollärare 1, 
kollegialt samtal 1). 

Att samtalsformen inte kändes bekväm för dem och huruvida de hade förstått samtalsformen på ett 
korrekt sätt, utifrån forskaren som har formulerat samtalsformen, var ett genomgående tema under 
den första tiden. De upplevde att formen hämmade dem som samtalsledare och de reflekterade också 
över hur styrd eller öppen samtalsformen kan vara.  

Förskollärare 1: Det mest rimliga tycker jag ju är att man ska hålla sig till det vi faktiskt 
frågade om. Men eftersom deras svar sällan blir som vi kanske trodde, för att vi har 
ställt frågor redan innan som vi tänker att den här bilden ska handla om och så börjar 
det handla om något helt annat. Då vet jag inte vad som är rätt. Är det att gå tillbaka 
till mitt ämne eller till deras?  
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Förskollärare 2:  Jag tycker också att det känns väldigt stelt, att försöka hålla tillbaka 
något som de tycker och vill säga. […] Som jag har tolkat samtalets form, så hämmar 
det både mig och barnen tycker jag. Om jag nu har uppfattat det rätt. Det vet ju inte 
jag (kollegialt samtal 1). 

Det faktum att förskollärarna upplevde samtalsformen hämmande i början av processen kan också 
ha att göra med att de och barnen var ovana med att arbeta enligt modellen. Vissa stunder blev det 
mer fokus på samtalsreglerna och upplägget, än utforskandet av innehållet. De ramar som omgär-
dade samtalet, som skulle vara en hjälp för förskollärarna, gjorde paradoxalt nog att de kände sig 
begränsande i samtalet. Till exempel hade de olika förberedda frågor som de utgick ifrån, som var 
avsedda att leda samtalet vidare. “Man upplever ju att samtalet inte är bra när det inte är flyt, att det 
bara jag som är utdelaren av frågor och sedan svarar du, som jag tycker att mina samtal är” 
(Förskollärare 3, kollegialt samtal 1). I detta fall blev samtalet mer en redovisning av svar på förskol-
lärarens frågor, än ett samtal. Det visade sig dock ganska snart att barnen “knäckte koden” för hur 
samtalen skulle gå till. Det kunde handla om att göra på exakt samma sätt i varje samtal. Barnen 
hade också lärt sig att det verkade vara viktigt med själva frågeställandet under ett samtal och inne-
hållet hade en underordnad betydelse.  

Trots att förskollärarna upplevde initiala problem med samtalsformen fortsatte de att genomföra 
samtalen med barnen som planerat och på så vis utvecklade de en egen förståelse för vad denna 
samtalsform kan vara, genom att de både läst litteratur i ämnet och även börjat hålla samtal med 
barnen. 

Teoretisk analys av fas ett 
Om fas ett relateras till det teoretiska begreppet praktikgemenskap (Wenger, 1998) kan noteras att 
förskollärarna var i början av sin process av att skapa förståelse över vad de ska arbeta med i det 
gemensamma projektet (deras aktionsforskning om sokratiska samtal). Förskollärarna önskade till-
sammans fördjupa sitt arbete om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i undervisningen. I 
processen använde de sig av tidigare kunskaper och erfarenheter om filosofiska samtal med barn 
som de tänker kan relateras till sokratiska samtal. Samtidigt insåg de dock att sokratiska samtal inte 
helt stämde överens med tidigare erfarenheter av samtal som undervisningsform. När de skapade 
förståelse för det gemensamma projektet använde de inte endast sina tidigare erfarenheter, utan de 
använde även forskning, och då med särskilt fokus på sokratiska samtal. Det gemensamma projektet 
beskrivs av Wenger (1998) som resultatet av en förhandling av deltagarna i praktikgemenskapen. 
Detta kan också ses i denna studie, där förskollärarna utifrån tidigare erfarenhet om filosofiska 
samtal i undervisningen och vetenskaplig grund (forskning om sokratiska samtal), problematiserade 
och kritiskt granskade vad sokratiska samtal i förskolan innebar för dem. I den första fasen var det 
dock ännu inte tydligt hur det gemensamma projektet gestaltade sig – förskollärarna befann sig fort-
farande i ett utforskande. 

I denna fas visade förskollärarna på ömsesidigt engagemang när de tillsammans investerade i den 
kollegiala processen genom att tillsammans formulera ett önskat läge som berörde deras eget pro-
fessionella lärande och vad de önskade att barnen ska lära sig samt att de påbörjade samtalen med 
barnen utifrån gemensamma beslut om hur de ska arbeta. Engagemanget tog sig också i uttryck i 
form av uthållighet. Förskollärarna ville lära sig hur sokratiska samtal går till, även om metoden inte 
helt överensstämde med tidigare erfarenheter av samtal i förskolan.  
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I den första fasen utforskade förskollärarna en gemensam repertoar av redskap som kollegiala samtal, 
tankekartor och skriftliga reflektioner. Dessa olika reflektionsverktyg gynnade utvecklingen i prak-
tikgemenskapen – förståelsen för det gemensamma projektet växte fram och det ömsesidiga 
engagemanget stärktes.  

Fas två –Professionellt lärande pågår: förhandling av 
samtalsformen där något nytt växer fram 
En tid in i processen såg förskollärarna att det hade tagit lång tid för samtalsformen att sätta sig. De 
kände att de förstod den, men att den inte riktigt gick att genomföra som det var tänkt. Därför på-
börjades nu en förhandling om hur samtalsformen kunde förändras för att bättre passa lärarnas syn 
på undervisning och sig själva. Pedagogistan fick uppdraget att observera samtalen med barnen och 
skugga förskollärarna. Förskollärarna valde också att filma sig själva då de genomförde de sokratiska 
samtalen med barnen. Dessa vetenskapliga verktyg bidrog till ytterligare möjligheter för förskol-
lärarna att problematisera samtalsformen och sin egen roll i samtalen. 

Omförhandling av samtalets form och innehåll 
Upplevelsen var fortfarande att samtalsformen var alltför styrd. Förskollärarna hade svårigheter med 
att följa barnens frågor och samtidigt föra tillbaka samtalet på innehållet som är förordat enligt sam-
talsformen.  

Vi upplever att vi blir lite hämmade, att det är vi som fördelar ordet och styr samtalet. 
Samtalet ska tas tillbaka till det bilden visar och det är lite utrymme till fria fantasier. 
Vi blir en ordförande som vi vill komma ifrån (Förskollärare 1, kollegialt samtal 3). 

Förskollärarna poängterade vikten av att pendla mellan det lärarstyrda och barnens inlägg vilket 
ibland drog långt från innehållet som avsetts vara fokus för samtalet. Här gällde det att se kopplingen 
mellan barnens association och innehållet för att kunna föra tillbaka samtalet till dagens huvudfråga. 
Form och innehåll var således något som förskollärarna funderade på mycket i mitten av processen 
och frågan om syftet med samtalen är att barnen ska lära sig att uttrycka sig eller att de ska få möj-
lighet att bearbeta ett visst innehåll i ett samtal eller bådadera återkom. I de kollegiala samtalen 
framgår att trots att förskollärarna valde innehåll för samtalen så landade de under processens gång 
i att detta inte var centralt. “Jag tycker att det är svårt. Det är egentligen inte innehållet i samtalet 
som är viktigt, utan det är gången och samtalet i sig” (Förskollärare 1, kollegialt samtal 3).   

Utveckling av lärarnas egen samtalskomptens gick som en röd tråd genom projektet. Trots de initiala 
utmaningarna med samtalsformen kunde förskollärarna en tid in i aktionsforskningsprojektet ändå 
se att deras samtalskompetens hade utvecklats. 

Jag läste det första samtalet och jämfört med var vi är idag, så kan jag redan märka att 
vi ändrat vårt sätt att tänka om sokratiska samtal. Jag har personligen ändrat mitt sätt 
att se på mig själv när jag håller ett samtal. Det här nervösa, att hålla ett samtal är så 
styrt, det känns inte aktuellt längre (Förskollärare 2, kollegialt samtal 5).  

I de kollegiala samtalen framgick att förskollärarna efter att ha blivit skuggade av pedagogistan såg 
behov av att utveckla sin kompetens då det gäller att leda samtalen där frågornas roll var något som 
framträdde som centralt. ”Hur, vad och varför är bra följdfrågor. Hur menar du då? Vad tänkte du 
då? Varför tror du?” (Förskollärare 3, kollegialt samtal 6).  Det var inte bara vikten av att ställa bra 
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följdfrågor som diskuterades, utan även vilken roll som förskolläraren skulle ha i samtalen som pro-
blematiserades. Att veta när man som samtalsledare aktivt ska leda och när man ska avvakta var en 
aspekt som lyftes i de kollegiala samtalen kring inspelningarna av de sokratiska samtalen.  

Förskollärare 2: Det blir jobbigt för mig själv att se, men när man kommer över det, 
så är det jättebra sätt att se hur man agerar och hur man fångar barnen. Jag var ju inne 
på att jag skulle backa, men jag tyckte inte att jag nådde riktigt samma resultat. Jag 
väntade inte riktigt lika länge, men jag försökte.  […] om man jämför med de andra 
filmerna jag hade sett, tycker jag ändå att jag faktiskt lyssnar mera (kollegialt samtal 
6). 

Utifrån reflektionerna i de kollegiala samtalen valde förskollärarna nu att förhålla sig till denna sam-
talsform genom olika justeringar som till exempel att upprepa innehållet och att använda samma 
bok och samma frågor för att öka barnens möjligheter att känna igen innehållet och tänka igenom 
hur de ville svara. “När jag hör någon som lägger fram åsikter måste jag tänka igenom. Jag kan inte 
komma med svar på en gång. Så kan det vara för barnen också [...] Därför körde vi samma bok och 
samma frågor ett par gånger” (Förskollärare 2, kollegialt samtal 4). Även placering för dialogen med 
barnen och platsens betydelse för samtalet granskades i de kollegiala samtalen: ”Vi pratade också om 
vi skulle ha det här samtalet i en annan miljö. Att ha samma samtal, på samma sätt, fast i skogen, 
vad skulle hända?” (Pedagogista, kollegialt samtal 3).  

Barnens roll i samtalen 
Förskollärarna hade initialt en förväntan om att barnen i högre grad skulle äga sina samtal och få en 
mer aktiv roll samt att de skulle göra kopplingar mellan innehållet i samtalen och deras vardag på 
förskolan eller i hemmet. Reflektioner kring barnens samtalskompetens och aktivitet i samtalen 
granskades i observationerna. Pedagogistan kunde vid sina observationer fokusera olika saker som 
till exempel vilka barn förskolläraren riktade sig mest till. Pedagogistan beskrev vid ett tillfälle hur 
ett barns uppfattning var att förskolläraren pratade minst med honom: ”men när jag tittar på 
strecken så har hon ju tilltalat honom en gång mer än de tre flickorna” (kollegialt samtal 3).  

Förskollärarna reflekterade också över barnens samtalskompetens och hur de kan stödja denna: “de 
[barnen] lär sig en form hur man kan tänka och fråga. Att man kan fråga kompisen också och lyssna. 
Det kanske leder dit” (Förskollärare 3, kollegialt samtal 3). Att sätta mål som är utvecklande för varje 
barn var något som förskollärarna anammade från sokratiska samtal och som de valde att behålla 
även när samtalsformen omförhandlades eftersom målen gav riktadhet åt samtalen. ”Man ska ju 
sätta målen innan, tillsammans med barnen […] först sätter man målen och sedan kommer frågan 
och sedan ska man koppla till målet på slutet” (Förskollärare 2, kollegialt samtal 4). I denna fas i 
projektet verkade barnens lärande fungera motiverade för förskollärarna att fortsätta arbetet med 
samtalsformen. Tecken på att barnen också hade lärt sig modellen var att de lekte samtal på förskolan 
och pratade om samtalen hemma. 

Pedagogista:  Nu ser vi att barnen har en form av sokratiskt samtal där de lyssnar på 
varandra, kommer överens och går och leker. Det här var ju målet och de gör ju det. 
Vi är tveksamma till modellen men vi måste se resultaten hos barnen.  

Förskollärare 3: Det är väldigt mycket möten nu, de leker möten [...] 
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Förskollärare 2: Jag hade ett barn som förklarade för sin pappa: ”Idag har vi haft ett 
sokratiskt möte. Så här var reglerna”. Full koll, även orden fanns där (kollegialt samtal 
4). 

Förskollärarna såg att barnen lärt sig samtalsformen i och med att de spontant började leka samtal 
på förskolan och berätta för vårdnadshavare om hur samtalen går till.    

Teoretisk analys av fas två  
Om fas två kopplas till det teoretiska begreppet praktikgemenskap (Wenger, 1998) kan ses att för-
handlingar kring det gemensamma projektet fortgick även under denna fas. Förskollärarna vände 
och vred på sina erfarenheter om att genomföra sokratiska samtal och speglade det mot tidigare 
erfarenhet av filosofiska samtal i förskolan. Mycket av tiden gick åt till att fundera på form och 
innehåll – om samtalsmodellen främst syftar till att utveckla barns förmågor att uttrycka sig och 
kommunicera eller om det är innehållet i samtalen, exempelvis värdegrundsfrågor som är i fokus. 
Förhandlingen resulterade i att förskollärarna ansåg att sokratiska samtal kan handla om både inne-
håll och form och på så sätt tjäna dubbla syften: att utveckla barns förmågor men även för att 
bearbeta ett ämnesinnehåll. 

Det ömsesidiga engagemanget bestod i denna fas främst av feedback och kollegial spegling. Genom 
att förskollärarna var engagerade i aktionsforskningsprojektet delade de med sig av sina erfaren-
heter, funderingar, känslor av både misslyckande och framgångar. De tog inspiration från det som 
de tyckte fungerade i modellen och kombinerade det med andra strategier som exempelvis frågor 
och aktivt lyssnande. På så vis granskades och omförhandlades förskollärarnas bild av sin profession 
och av undervisning i förskolan. De kunde utveckla ett nytt förhållningssätt till samtalsformen där 
de kunde agera utifrån sin bild av undervisning, kunskap och lärande samt sin person.   

Kollegiala samtal och skuggning utgjorde den gemensamma repertoaren av redskap i denna fas. 
Genom kollegial skuggning av förskollärarna själva eller att pedagogistan skuggade förskollärarna 
skapades tillfällen för reflektion med utgångspunkt i det önskade läget för både förskollärare och 
barn. Erfarenheterna av skuggningen problematiserades sedan i de kollegiala samtalen där forskaren 
och rektorn också ingick. Detta medförde att förskollärarna kunde göra en metareflektion över sina 
erfarenheter tillsammans med forskaren och rektorn som hade en utsiktspunkt längre ifrån förskol-
lärarnas omedelbara praktik. Genom att olika vetenskapliga verktyg och processer användes 
systematiskt i aktionsforskningsprocessen, utökades förskollärarnas gemensamma repertoar av red-
skap. I denna fas kom observationer med avgränsat fokus, och analys av dessa, att bli avgörande för 
möjligheten att synliggöra och problematisera såväl barnens som förskollärarnas egen samtals-
kompetens och möjligheter att utveckla denna.  

Fas tre –Den vetenskapliga processen: kollegial spegling, 
kritisk granskning och analys bar det professionella lärandet 
framåt 
Utmärkande för den tredje fasen var att förskollärarna tillsammans med forskaren rekonstruerade 
processen och blickade tillbaka på aktionsforskningsprojektet och på vilket sätt den vetenskapliga 
processen påverkat det professionella lärandet samt vilka lärdomar de tog med sig in i framtida 
arbete. Under de avslutande kollegiala samtalen återkopplade förskollärarna till det önskade läget de 
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satt upp i början av projektet gällande sin egen kompetens och i det följande får vi ta del av förskol-
lärarnas reflekterande kollegiala samtal kring dessa olika delar.  

Att dokumentera och utveckla kompetens att kritiskt granska och analysera 
verksamheten  
I det önskade läget ingick att utveckla kompetensen att kritiskt granska och analysera verksamheten, 
vilket innebar förmågan att sätta ord på vad som händer i undervisningen med barnen, distansera 
sig och med stöd i forskning reflektera över utbildningen. För att kunna arbeta med reflekterande 
kollegiala samtal och utveckla ovanstående kompetensområden krävdes dokumentationer att utgå 
ifrån. Förskollärarna använde olika vetenskapliga verktyg för att dokumentera aktionsforsknings-
processens delar. Individuella loggböcker, skuggning och filmning av samtalen med barnen, 
ljudinspelningar och transkriptioner från de kollegiala samtalen användes. Genom sina olika doku-
mentationer och reflekterande kollegiala samtal kring dessa, utvecklades förskollärarnas kritiska 
granskning och analys av processen i sin helhet, men även av sig själva i sin roll som samtalsledare 
och förskollärare. Transkription var ett vetenskapligt verktyg som förskollärarna fick chans att ar-
beta med genom den aktionsforskningsprocess de deltog i. Att läsa utskrifter av sina kollegiala samtal 
bidrog till att deras sätt att se på sig själva och samtalen med barnen blev tydliggjorda. Analysen av 
transkriptionerna resulterade i många nya insikter och inte minst fick förskollärarna också bekräf-
telse på att den kritiska granskningen och analysen i hög grad pågick kontinuerligt och att de 
successivt erövrade ett vetenskapligt förhållningssätt. ”Jag är fortfarande så imponerad när jag läser 
transkriberingarna. Det tycker jag har varit jättebra att läsa. Man får syn på all klokskap. Det var en 
liten ny upplevelse för mig att läsa” (Förskollärare 1, kollegialt samtal 8). Genom att de vidgade sitt 
fokus bortom sig själva, sina brister och tillkortakommanden fick de ett tydligare fokus på barnen 
och själva samtalet. En av förskollärarna uttryckte: “I början då såg jag bara det negativa, jag såg 
ingenting bra i samtalen men sen, ja jag visste vad jag hade gjort ”fel” men, alltså jag såg mer vad 
barnen sa, och man lyfte blicken i samtalet” (Förskollärare 3, kollegialt samtal 8). 

Kritisk granskning och analys kunde också innebära att både vidga sitt fokus och inta ett metaper-
spektiv på undervisningen och de aktiviteter man genomfört. Det handlade också om att fördjupa 
sig i delar och bakomliggande orsaker till att det blev som det blev. ”Och varför vi gör det vi gör. Där 
kommer också tankarna fram tänker jag, varför gjorde jag det här, för annars kanske man gör saker 
men man tänker inte på frågan varför” (Förskollärare 4, kollegialt samtal 8). Även den vetenskapliga 
kopplingen blev tydliggjord via kritisk granskning och analys. 

Jag tycker själv att jag alltid har varit ganska bra på att reflektera över verksamheten 
[...] Men att gå in på djupet och koppla till, ja läroplanen har man ju med sig i 
bakhuvudet men just till forskning [...] det är något jag har börjat tänka mer på, vad 
säger forskningen kring olika saker (Förskollärare 1, kollegialt samtal 8). 

Att kritiskt granska och analysera, som en del av ett vetenskapligt förhållningssätt, kopplades ihop 
med förskolans systematiska kvalitetsarbete (SKA). De beskrev att de genom projektet hade lärt sig 
ett sätt att arbeta som de fortsatt kommer att ha nytta av: ”Sättet att jobba med aktionsforskning 
kommer att gynna oss i vårt arbete med SKA. Vi ska ju som undersöka men då kanske det blir i 
mindre skala och inte lika stort som det här, men man har ju lärt sig ett sätt” (Förskollärare 4, kolle-
gialt samtal 8).  Att kritiskt granska och analysera blev på så vis ett sätt att stödja och utmana både 
sin egen utveckling som professionell förskollärare och undervisningens kvalitet.  
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Att ge och ta emot feedback och feedforward   
När det gällde det önskade läget om feedback och feedforward, omfattade det i huvudsak att öppna 
upp och släppa in andras reflektioner, och ta emot hjälp och vägledning i ett regelbundet och struk-
turerat kollegialt och kollektivt lärande som fokuserade själva lärarprofessionen på ett både 
individuellt och kollegialt plan. Detta eftersom skuggningar, filmer och efterföljande kollegiala 
samtal bidrog till en spegling av varandra, vilket också framgått i resultatredovisningen av fas ett och 
två. ”Och det har ju lite med feedback och feedforward att göra när vi skuggar varandra. Man ser 
inte det på sig själv men på andra ser man mer det positiva. Skuggningarna har fört mig framåt” 
(Förskollärare 4, kollegialt samtal 8).  

Processen att filma sig själv eller att bli skuggad och att ta del av varandras filmer för att se sitt eget 
och kollegornas agerande, förhållningssätt och strategier att leda samtal upplevdes som positivt. ”Att 
se varandras filmer tycker jag har varit bäst av alltihop. Då man själv sitter och är jättemissnöjd och 
så, du hade ju så bra frågor du sa vi skulle stärka varandra” (Förskollärare 1, kollegialt samtal 8). 
Samtidigt var det både känslomässigt och kognitivt utmanande att se sig själv: 

Det jag tycker är lite jobbigt är när jag ser mig själv, att jag upplever mig själv som 
yvig.  [...] Och det såg jag ju själv när vi filmade, att jag såg saker hos mig själv som jag 
kanske inte tyckte var så trevliga att se, som jag känner att jag kanske vill ändra på 
utan att förändra mig som person (Förskollärare 1, kollegialt samtal 7). 

Förskollärarna lyfte unisont vikten av prestigelöshet och ett nära, tillitsfullt men också utmanande 
och ärligt klimat för att kunna samarbeta på detta sätt.  

Vi har hjälpt varandra och varit väldigt positiva och stöttat varandra tänker jag, och 
vi har vågat lämna ut oss, vågat öppna oss, för vi vet att ingen dömer [...] Jag tror inte 
att utveckling hade skett om vi inte hade haft det kollegiala (Förskollärare 2, kollegialt 
samtal 8).  

Detta klimat utvecklades och förfinades successivt genom projektet. Att de hade tillgång till en extern 
samtalspartner framträdde också som en viktig aspekt för förskollärarnas utveckling och lärande då 
denna person, i detta fall oftast forskaren, men ibland även rektorn och pedagogistan, kunde ställa 
andra typer av frågor genom sitt utifrån- eller metaperspektiv. 

Ja, de där frågorna du ställer [riktar sig till forskaren], det blir riktigt så man känner 
hur det stannar av därinne, [gör knirrande ljud med munnen och visar på 
tankeverksamhet] men va sa hon, vänta nu, nu måste jag tänka. Men det är jättebra – 
det är så man utvecklas. Att måsta tänka som nåt annat (Förskollärare 1, kollegialt 
samtal 8). 

I samtalet landade gruppen i att de kunde se att de anpassat sitt sätt att samtala med barnen utifrån 
den respons de fått vid de kollegiala samtalen. Att ha möjlighet att pröva sig fram och se vad som 
utgjorde skillnaden från samtal till samtal blev viktigt.     

Ökad samtalskompetens  
I den tredje delen av det önskade läget, ökad samtalskompetens, riktades fokus på områden som att 
ställa öppna frågor till barnen, invänta svar, lyssna aktivt, medvetandegöra sig om och fördela tal-
utrymme samt att inte värdera barnens svar i relation till egna värderingar. När förskollärarna tittade 
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tillbaka på processen såg de att samtalskompetensen hade utvecklats. En orsak till detta var de 
strategier man fått ta del av från kollegor, vilket även syntes som vinst i de andra två önskade kom-
petensområdena:  

Jag är i mitt sätt men jag kan ju ändå förändras, men nånstans är jag ju ändå jag och 
hur jag frågar. Men jag har ju fått ta del av så många andras sätt som jag kan koppla 
in men jag kan inte ta [kollegas namns] samtal och göra det som mall (Förskollärare 
2, kollegialt samtal 8).  

Även mängden samtal och att de hölls regelbundet bidrog till utvecklad kompetens, trots det 
motstånd de känt under processens gång.  

Samtalskompetensen har ju utvecklats för att man har haft så många samtal […] Fast 
det har känts jobbigt så vet man, nä men nu ska jag ha mitt samtal. Och nästa torsdag 
har man kört igen och då har man ju fått rutin (Förskollärare 3, kollegialt samtal 8).  

Just uthålligheten syntes vara viktig för att lyckas nå det önskade läget. Vetenskapligheten i processen 
blev central då värdet av och tecken på framgång i den relativt långa processen synliggjordes genom 
detta.  

Ja, saker måste få ta tid, och ändå att man kan se något värde i det, fast man ibland 
tycker att gud, här händer ju aldrig nånting. Så hade jag säkert tyckt det om det här 
också om vi inte hade haft alla transkriberingar och papper, men gu’ vad vi har gjort 
mycket! (Förskollärare 4, kollegialt samtal 8). 

Även den tydliga riktningen mot uppsatta mål och det önskade läget hjälpte till att hålla styrning på 
processen och lyftes fram som viktig för SKA och verksamheten som helhet. ”När man har tydliga 
mål i verksamheten är det lättare att veta vad man ska leta efter i verksamheten eller sätta ord på” 
(Förskollärare 2, kollegialt samtal 8).   

Samtal med barn kändes fortsatt relevant mot slutet av projektet då de sett att de kan arbeta målstyrt 
gentemot läroplanen genom dessa: “Genom att ha samtalen får man in många läroplansmål” (För-
skollärare 2, samtal 8). Inför och under projektets gång såg förskollärarna samtalsformen som en 
möjlighet att arbeta med planerad undervisning men successivt såg de också att samtalsformen så 
som den utvecklades under projektets gång även kunde användas i den spontana undervisningen. 
“Samtalsformen kan användas vid olika situationer som en samtalsform även om de inte är plane-
rade. Jag tror att jag har blivit lite bättre på att fråga och vända tillbaka samtalet till barnen än vad 
jag gjorde förut” (Förskollärare 1, samtal 8). Denna slutsats knöt på ett sätt ihop projektets start- och 
slutpunkt, att olika typer av reflekterande samtal med barn kan vara ett sätt att undervisa i förskolan 
men med en utökning till att omfatta även den spontana undervisningen.  

Teoretisk analys av fas tre   
Sett ur Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper handlar det gemensamma projektet i fas tre i 
huvudsak om reflektioner över hur de har arbetat för att nå det önskade läget eftersom det har varit 
en summerande och återblickande fas. Förskollärarna visade i dokumentationerna att det önskade 
läget har fungerat som en drivkraft under projektet – en punkt mot vilken projektets aktiviteter har 
kalibrerats. Uthållighet, tålamod och målinriktadhet framträdde som nyckelaspekter. Genom 
gemensam förhandling kring samtalsformens utförande, kunde de vara uthålliga nog att göra 
modellen till sin egen och hantera sitt motstånd och de utmaningar de upplevde. De lånade strategier 
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av varandra tack vare deltagandet i praktikgemenskapen där socialt lärande var centralt, och de 
kunde genom dokumentationer se tecken på framgång som stärkte dem. När det gäller att kritiskt 
granska och analysera verksamheten, det vill säga att praktisera ett vetenskapligt förhållningssätt, 
vidgade förskollärarna sitt fokus och intog ett metaperspektiv på sig själva och undervisningen och 
uppmärksammade därmed andra aspekter av sin undervisningspraktik. Såväl agerande, förhåll-
ningssätt gentemot barnen och strategier att leda samtal och olika nyanser av dessa granskades och 
analyserades. Även aspekter av makt i termer av hur talutrymme fördelas eller hur barns utsagor 
värderas olika, blev synliggjorda med hjälp av kritisk granskning och analys.   

Det ömsesidiga engagemanget utmärks här av viljan att ingå i ett öppet, tillitsfullt och prestigelöst 
samarbete för att lära sig ta emot och ge feedback och feedforward, i ett kollegialt och kollektivt 
lärande där individen lär och verksamheten utvecklas. Praktikgemenskapen var således central för 
det kollegiala och kollektiva lärandet och den stärktes allteftersom den befintliga samarbetskulturen 
utvecklades och förfinades inom ramen för det gemensamma projektet. I praktikgemenskapen in-
kluderades även vissa externa reflektions- och lärandepartners genom sitt regelbundna deltagande 
och ömsesidiga samarbete. Dessa partners lyftes fram som mycket viktiga för det sociala lärandet. 

Den gemensamma repertoar av redskap som ingår i fas tre utgörs främst av en mångfald 
vetenskapliga verktyg för att dokumentera aktionsforskningsprocessen samt vetenskapliga systema-
tiska processer där dessa underlag bearbetas och analyseras. Aktionsforskningsprocessen blir på så 
vis ett redskap för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Användningen av vetenskapliga 
verktyg skapade möjlighet för att kunna inta ett metaperspektiv på undervisningen genom att 
kritiskt granska och analysera den mer ingående, vilket ledde till professionellt lärande och föränd-
ringar i undervisningen. 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH DISKUSSION 
Förskollärarna i denna studie valde att arbeta med och utveckla en specifik samtalsmetod som 
undervisningsform med barnen, vilket stämmer väl med den bild av undervisning som framträder i 
tidigare forskning likväl som styrdokument, där kommunikation och dialog är centrala aspekter av 
undervisning (se ex. Sheridan & Williams, 2018; Vallberg Roth & Tallberg Broman, 2018; 
Vetenskapsrådet, 2015). 

När det gäller den första forskningsfrågan om vilken betydelse förskollärares tidigare erfarenheter 
av att samtala med barn i undervisningen har för deras professionella lärande, illustrerar studien att 
samtalsformen utmanar förskollärarnas tidigare erfarenheter av samtal med barn och syn på under-
visning. Samtalsformen upplevs styrd och hämmande genom sin fasta struktur och barnens 
delaktighet och möjlighet att styra samtalet upplevs till viss del gå förlorad. Resultatet visar att sam-
tidigt som förskollärarna förhåller sig till kravet på undervisning som målstyrd verksamhet, vill de 
skapa inflytande och delaktighet för barnen. Denna syn på undervisning har sin förankring i den 
svenska förskolans barncentrerade pedagogik, där barns intressen och behov varit utgångspunkt 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Undervisningsuppdraget har kommit att accentuera 
frågan om hur målorienterad undervisning utförs i ett holistiskt, relationellt och intersubjektivt 
perspektiv och hur barns inflytande och förskollärares styrning balanseras (Nilsson et al., 2018; 
Pramling & Wallerstedt, 2019; Westman & Alerby, 2012, 2016; Westman & Bergmark, 2014). 
Resultatet visar att det i mötet mellan en vetenskapligt grundad samtalsform för undervisning och 
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förskollärarnas tidigare erfarenheter av samtal uppstår en friktion där det krävs en uthållig (om)för-
handling avseende såväl innehåll som form (och den inbördes relationen mellan dessa). 
Förhandlingen sker för att bättre passa förskollärarnas syn på undervisning, på sig själva i sin un-
dervisande profession samt på barnen och deras inflytande och lärande. Genom att konkret utforska 
och utveckla denna specifika undervisningsform kan tidigare erfarenheter synliggöras och granskas 
vilket leder till ett professionellt lärande. I ljuset av tidigare forskning som lyfter fram förskollärares 
generella motstånd mot undervisningsbegreppet och att detta kolliderar med förskolans holistiska 
tradition (se ex. Nilsson et al., 2018), kan resultatet av föreliggande studie förstås som att en förhand-
ling sker av hur undervisning i förskolan kan och bör ta sig uttryck utifrån förskollärarnas 
erfarenheter. 

Med koppling till den andra forskningsfrågan om hur en aktionsforskningsprocess med dess olika 
vetenskapliga verktyg och metoder kan bidra till och utmana förskollärares professionella lärande, 
visar studien att förskollärarna både skapade en förståelse för sin praktik och även genomförde 
förändringar av densamma, vilka är kännetecknande aspekter av aktionsforskningsprocesser 
(Bergmark, 2020a; Rönnerman, 2018). Förskollärarna har i aktionsforskningsprojektet arbetat med 
uppdragen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt undervisning genom att de pro-
blematiserat sina tidigare erfarenheter av förskolans verksamhet och speglat dessa mot forskning, 
som lett till en omformulering av den rådande förskolepraktiken. De har systematiskt använt olika 
vetenskapliga verktyg, processer och kompetenser som dokumentation, analys, kritisk granskning 
och feedback för att förfina och utveckla sin undervisning, vilket är kännetecknande för ett veten-
skapligt förhållningssätt i en praktik. På så vis utmanades förskollärarnas professionella lärande både 
vad gäller undervisningspraktiken och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studien visar också att för-
skollärarna genom de gemensamt uppsatta målen drev aktionsforskningsprocessen framåt. Mål som 
drivkraft i utvecklingsprocesser är något som identifierats i tidigare forskning om aktionsforskning 
(Bergmark, 2020a). Tidigare forskning visar även på betydelsen av såväl tydliga målskrivningar som 
underlag, och relevanta sådana, för att kunna göra önskade analyser och förändringar (Håkansson, 
2017). Ett vetenskapligt förhållningssätt har tydlig koppling till det systematiska kvalitetsarbete som 
förskolor är ålagda att utföra för att utveckla kvaliteten på sin utbildning och undervisning. Att se 
förskollärare som professionella aktörer som utvecklar sin verksamhet på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet är också bärande för att detta arbete ska lyckas (Skolverket, 2020b).  

I relation till den tredje forskningsfrågan om hur förskollärares professionella lärande kan förstås i 
relation till teorin om praktikgemenskaper (Wenger, 1998) framgår att det gemensamma projektet 
utvecklades från att vara det aktionsforskningsprojektet om sokratiska samtal där förhandlings-
processen och uthålligheten är centrala, till att i huvudsak handla om gemensamma reflektioner över 
hur de arbetat för att nå det gemensamma önskade lägets tre delar. Det sociala lärandet som skedde 
i praktikgemenskapen kan kopplas till ett kollegialt och kollektivt lärande där såväl individer, grupp 
och gemensam verksamhet utvecklas (Simons & Ruijters, 2004). Praktikgemenskapens ömsesidiga 
engagemang utgjordes av en individuell investering i en gemensam process, där viljan att ingå i ett 
öppet, tillitsfullt och prestigelöst samarbete att kritiskt granska och analysera verksamheten var 
framträdande och där tron på kraften i det sociala lärandet var fundamentet. Praktikgemenskapens 
gemensamma repertoar av redskap utgjordes främst av olika reflektionsredskap såsom kollegiala 
samtal och skuggning, samt en mångfald vetenskapliga verktyg för att dokumentera 
aktionsforskningsprocessens olika delar. Även den vetenskapliga grunden med forskning och teori 
blev ett redskap för att utmana det professionella lärandet och utveckla det vetenskapliga förhåll-
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ningssättet. Den gemensamma repertoaren av redskap med olika dokumentationer och underlag 
samt analyser av dessa skapade även möjlighet till att också bygga beprövad erfarenhet genom sprid-
ning och kommunikation i en vidare praktikgemenskap utanför den egna förskolan, och på så vis 
också utmana andra förskollärares professionella lärande. 

Avslutningsvis kan konstateras att förskollärarna är i en pågående process av att utforska och för-
handla vad undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan vara i förskolan. Att 
arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har för förskollärarna möjliggjort en 
kritisk granskning av sin egen praktik, och då specifikt samtalet som undervisningsform i förskolan, 
där det professionella lärandet utmanats och ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklats. Persson 
(2017) lyfter fram utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna praktiken som en 
central strategi för att utveckla en förskola (och skola) på vetenskaplig grund utöver den mer 
traditionella strategin att informera om och implementera forskning. Vi ser i likhet med tidigare 
forskning (se ex. Bergmark, 2020a; Kemmis, 2009; Noffke & Somekh, 2013) att iscensättandet av 
forsknings- och utvecklingsprocesser som initierats av lärare i förskola och skola, vilka bygger på 
deras erfarenheter och är en del av deras undervisnings- och utbildningspraktik, blir centrala för att 
möjliggöra en förskola (och skola) på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.   
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”Räknas detta också som text?” 
Lässtrategier i ett ämnesintegrerat 
arbete med läromedelstexter  

Robert Walldén 

ABSTRACT 

This article responds to the need of further qualitative insight into teachers’ supporting students’ 
factual reading by introducing reading strategies. Inspired by ethnographic methods and action 
research, the material of the study consists of observations and audio recordings (20 lesson) of 
teaching in Grade 4 which integrated the subjects Swedish and Science (Physics and Biology). The 
analysis is mainly based on Langer’s stances for building knowledge in academic disciplines and a 
social-semiotic perspective inspired by Macken-Horarik’s knowledge domains. The findings show 
that the classroom interaction involved considerable attention to both the features of the disciplinary 
texts, verbal as well as visual, and the process of reading. The reading practice allowed the students 
to share previous experiences and discover a need for new information. However, the teacher and 
the students largely relied on informal metalanguage and foregrounded connections to everyday 
experience, rather than using a more elaborate metalanguage to explore how knowledge is construed 
from the perspective of physics and biology. Implications for teaching reading strategies in ways 
which promote students’ engagement with disciplinary content are discussed. 

Keywords: classroom interaction, disciplinary literacy, metalanguage, reading strategies, science 
teaching
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INLEDNING 
Under många år har forskning lyft fram betydelsen av att arbeta strukturerat med texter för att stödja 
läs- och skrivprocessen i olika ämnen (t.ex. Edling, 2006; Liberg, 1999; Lindh, 2019). Detta gäller inte 
minst i språkligt heterogena klassrum där en stor andel av eleverna behöver lära sig och kommuni-
cera ämneskunskaper på ett andraspråk (se t.ex. Olvegård, 2014; Nygård Larsson, 2018; Walldén, 
2019b). En metod som har ett starkt stöd i forskning är undervisning i lässtrategier. Denna artikel 
fyller behovet av en ökad kunskap om hur lärare implementerar stödjande textarbete, med fokus på 
lässtrategier, i undervisningen.  

Även om läsning och läspraktiken i tidigare skolår har studerats flitigt har fokuset inom den svensk-
didaktiska forskningen ofta legat på läsning av skönlitteratur snarare än sakprosa (se t.ex. Bergöö, 
2005; Ewald, 2007; Jönsson, 2007; Skoog, 2012). I föreliggande artikel förflyttas uppmärksamheten 
till ett faktabetonat läsande. Den rapporterar resultatet från en klassrumsstudie i årskurs 4 där den 
undervisande läraren samarbetade med forskaren som är författare till denna artikel. Det specifika 
syftet är att bidra med kunskap om en lärares klassrumsarbete med läromedelstexter och läs-
strategier i ämnesintegrerad undervisning (svenska/svenska som andraspråk och NO). De centrala 
frågeställningarna lyder: 

1. Vilka förutsättningar skapade undervisningen i lässtrategier för lärande om läsning och 
naturvetenskapliga texter? 

2. Hur inriktade sig samtalen mot begrepp och uttryck relaterade till naturvetenskapligt 
respektive metaspråkligt kunskapsinnehåll? 

För att besvara frågeställningarna riktas ljuset mot klassrumsinteraktionen. Frågeställningarna ger 
ett underlag för att synliggöra och diskutera hur läraren och eleverna hanterade utmaningen att för-
handla om kunskaper som relaterar till lässtrategier, texter och naturvetenskapligt innehåll inom 
ramen för ämnesintegrerad undervisning.  De teoretiska utgångspunkter som underbygger analysen 
framgår i kommande avsnitt. 

Lässtrategiundervisning kan ses som ett exempel på hur generell kunskap om läsning och text förs 
in i specifika ämnes- och undervisningssammanhang.  Det finns en kritisk internationell diskussion 
om att elevers läsning bättre främjas genom att sätta fokus på ämnesinnehållet (t.ex. Hirsch, 2016) 
eller ämnesspecifika strategier (t.ex. Shanahan et al., 2011). När lässtrategier blir en del av ämnes-
integrerad undervisning tillförs en särskild komplexitet eftersom det blir nödvändigt för eleverna 
och lärarna att förhålla sig till både de ämnesspecifika kunskaper strategiarbetet ska främja och de 
metaspråkliga kunskaper som är nödvändiga för att samtala om läsning och texter. Även om det 
finns studier som har undersökt spänningar mellan språkliga och ämnesspecifika mål (t.ex. Uddling, 
2021; Walldén, 2019b), saknas det studier som riktar strålkastarljuset mot hur sådana spänningar 
kan ta sig uttryck i arbete med lässtrategier för sakprosatexter.  

I denna artikel undersöks undervisning om lässtrategier för sakprosa som en del av en läspraktik. 
Tidigare etnografiskt inspirerade studier har mestadels fokuserat på läspraktiken under arbete med 
skönlitteratur (t.ex. Bergman & Persson, 2013; Jönsson, 2007; Skoog, 2012). En tidigare studie av 
Walldén (2019b, 2020c) belyste hur en lärare i en språkligt heterogen årskurs 1 lade en tonvikt vid 
lässtrategier på ett sätt som gjorde att innehållet i texten som lästes, en kapitelbok, hamnade i 
skymundan. Avseende arbete med sakprosa visar Lindholm (2016), som en del av ett avhandlings-
projekt, hur arbete med lässtrategier tycktes stödja de flerspråkiga elevernas arbete med 
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informationstäta texter, bland annat inom ämnet biologi. Vidare visar en studie av textsamtal i års-
kurs 1 och årskurs 6 (Walldén, 2019a) att textkunskap kan vara ett stöd för att tillämpa viktiga 
strategier i läsningen av ämnestexter, såsom att sammanfatta det väsentliga innehållet, ställa frågor 
till texten och förutsäga vad som händer härnäst. Stödjande arbete med faktabetonad läsning belyses 
även i studie av Hallesson et al., (2018) som visar att elevers ämnesspecifika läsande i SO främjades 
av läsaktiviteter som bland annat innefattade ett fokus på att synliggöra textstrukturer. Vidare har 
internationella metastudier lyft fram textkunskaper som en viktig lässtrategi (Meyer & Ray, 2011; 
Pyle et al., 2017). Såväl Lindholm (2019) som Walldén (2019a) och Hallesson et al. (2018) fokuserar 
på hur lässtrategier tillämpas i textsamtal, snarare än hur lärarna skapar en förståelse för lässtrategi-
erna. Gemensamt för den citerade forskningen om strategiundervisning är dessutom att den inriktar 
sig mot förståelsen av brödtext och lägger mindre vikt vid multimodala element. Inte minst i natur-
vetenskapliga texter är bilder och andra visuella element centrala för att förmedla ämneskunskap 
(Nygård Larsson, 2011).  

I en tidigare publikation baserad på delvis samma material som den aktuella (Walldén, 2022) tilläm-
pandes Kress och van Leuweens (1996/2020) teori om visuell design för att belysa hur de 
strategifokuserade samtal anknöt till läroböckerna som användes. Ett viktigt resultat var att tenden-
sen att fokusera på en sida i taget i lässtrategiundervisningen motverkade en sammanhängande 
förståelse av texterna, såsom av hur en vardagsnära bild på en sida av ett uppslag visade sådant som 
representerades mer abstrakt och ämnesspecifikt på nästa. I föreliggande studie används andra 
analytiska perspektiv (se nedan) för att belysa metaspråkliga aspekter av samtalen samt lärarens 
arbete med att introducera och skapa en förståelse för hur lässtrategier kan främja elevernas läsning 
av naturvetenskapliga texter. 

Föreliggande studie fyller således behovet av att kvalitativt belysa hur lärare söker implementera och 
skapa en förståelse för lässtrategier för sakprosa i ämnesintegrerad undervisning. De lässtrategier 
som belyses är användning av textkunskap, analys av textelement och kopplingar till tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Detta urval av lässtrategier diskuteras närmare i avsnittet för metod.  

TEORETISKA OCH ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter för analys. Mest bärande är Langers (2011, 
2017) faser i byggande av föreställningsvärldar och Macken-Horariks (1996) begrepp kunskaps-
domäner som öppnar upp för ett socialsemiotiskt perspektiv på klassrumssamtalen.  De teoretiska 
perspektivens specifika roll i analysen beskrivs och motiveras i avsnittet om analytiskt förfaringssätt.  

Byggande av föreställningsvärldar 
För att belysa lärarens arbete med lässtrategier i ämnesintegrerad undervisning används Langers 
(2011, 2017) faser för byggande av föreställningsvärldar. Modellen har sin grund i litteraturreception 
men tillämpas även för att synliggöra litteracitetsutveckling i olika skolämnen (Langer, 2011; 
Walldén, 2020b). Fas 1 handlar om att skapa en initial bild av ämnesområdet medan fas 2 skapar 
förutsättningar för att utveckla förståelse. I fas 3 sker en omvärdering av tidigare kunskaper, medan 
fas 4, att objektivera texten, aktualiserar en kritisk-analytisk blick på hur texter framställer ett kun-
skapsinnehåll. Fas 5 innebär att söka sig vidare mot nya kunskaper eller använda förvärvad kunskap 
från texten i ett nytt sammanhang. Faserna ska inte förstås som linjära; lärare och elever kan röra sig 
mer flexibelt mellan olika positioner till texten och använda flera faser samtidigt. Modellen är 
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användbar eftersom den ger förutsättningar för att belysa samtal som en del av en läspraktik under 
klassrumsarbete med lässtrategier för sakprosa.  

Lässtrategier och läsförståelseutveckling 
I analysen har Langers faser relaterats till reciprocal teaching (Palincsar & Brown, 1984), en vanlig 
referenspunkt för forskning och klassrumsarbete riktat mot lässtrategier (se Lindholm, 2019; 
Tengberg & Olin-Scheller, 2016; Skolforskningsinstitutet, 2019). Det är ett lässtrategiprogram som 
sätter fokus på strategierna att summera, ställa frågor till texten, att reda ut oklarheter och att göra 
förutsägelser. Ramverket har även inspirerat arbetet med lässtrategier som belyses i denna artikel (se 
nedan). Utgångspunkten för studien är samtidigt att elevernas motivation samt tidigare kunskaper 
och erfarenheter är viktiga delar av läsförståelseutveckling (se t.ex. Cummins, 2015; Gambrell, 2011; 
Ingemansson, 2018). Undervisningens förutsättningar att aktivera elevernas bakgrundskunskaper 
och skapa engagemang är därför av centralt intresse. 

Kunskapsdomäner  
För att diskutera förutsättningarna för kunskapsutveckling som erbjuds i klassrumssamtalen 
används begreppet kunskapsdomäner (Macken-Horarik, 1996). Det refererar till behovet av att i 
ämnesundervisning förflytta sig mellan vardagliga och ämnesspecifika eller specialiserade perspektiv 
på omvärlden. Begreppet har operationaliserats i tidigare empiriska klassrumsstudier som dock inte 
har fokuserat på lässtrategiundervisning (Walldén, 2020a, 2021). Förflyttningen mellan kunskaps-
domäner innebär att eleverna också behöver röra sig mellan vardagliga och ämnesspråkliga sätt att 
uttrycka sig (Nygård Larsson, 2011, 2018). Utmärkande för NO-ämnen är att eleverna möter ett 
tekniskt språkbruk kännetecknat av ämnesspecifika termer som relaterar till varandra på olika sätt 
(t.ex. Halliday, 1989/1993, Lemke, 1990). Det tekniska språket kondenserar även processer som 
elever behöver utveckla kunskaper om för att förstå termerna på djupet (Shanahan et al., 2011). Ett 
exempel på ett sådant begrepp som är aktuellt för denna studie är evolution. Därutöver har bilder en 
viktig roll för att förmedla ett ämnesspecifikt innehåll (Nygård Larsson, 2011). Liksom verbalspråk 
kan bilder kan vara mer eller mindre vardagsnära eller tekniska (Kress & van Leuween, 1996/2020; 
Martin & Rose, 2008; Walldén, 2022).  Macken-Horarik (1996) beskriver vidare en reflexiv kun-
skapsdomän som innebär ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till hur kunskap framställs 
ur ett specifikt ämnes perspektiv. 

I föreliggande studie aktualiseras dessutom metaspråkliga kunskapsdomäner eftersom texter och 
läsning kräver ett metaspråk som kan vara vardagligt eller mer utvecklat och precist (se t.ex. Folkeryd 
& af Geijerstam, 2019; Macken-Horarik et al., 2015). Metaspråkliga resonemang, som ett sätt att 
skapa förutsättningar för att utveckla kunskap om läsning och text, kommer således att vara av 
intresse för analysen (se nedan). Macken-Horarik (1996) ser kunskap om språk som en integrerad 
del i de olika kunskapsdomänerna, vilket dock inte blir fallet när undervisningen präglas av mål-
konflikter mellan metaspråkligt och ämnesspecifikt innehåll (se Walldén, 2019b; 2020c).  

METOD OCH MATERIAL 
Studien genomfördes på en F-6 skola där en betydande del (ca 50 %) av eleverna enligt officiell 
statistik har utländsk bakgrund. Genom mitt professionella nätverk erhölls information om att den 
aktuella skolan arbetade på ett strukturerat sätt med läsförståelse och ämnestexter. Kontakt etable-
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rades bland annat med den förstelärare som deltog i studien. Vid genomförande av studien 
undervisade hon två grupper i årskurs 4 med cirka 20 elever i varje. Båda grupperna följdes under 
tio veckor. För att samla in material användes etnografiskt inspirerade metoder (Fangen, 2005). 
Under undersökningsperioden observerades 43 lektioner. Denna artikel baserar sig på 20 lektioners 
ämnesintegrerad undervisning från båda grupperna där lässtrategiundervisning stod i fokus (ca 20 
timmar). Övriga lektioner ägnades antingen åt läsning av skönlitteratur eller NO-undervisning utan 
fokus på strategiundervisning.1  

Lektionerna dokumenterades genom ljudupptagningar som transkriberades (54 800 ord, 80 A4-
sidor) enligt skriftspråksnära norm (se Norrby, 2014). I excerpten numreras eleverna i den ordning 
de deltar. Kursiv markerar tydlig emfas medan ”/…/” indikerar utelämnat tal. Parenteser markerar 
ord eller fraser som hörs otydligt på inspelningar. 

Undersökningen genomfördes enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. Eleverna fick muntlig 
information om undersökningens syfte och om att det var frivilligt att delta. Vårdnadshavare fick 
information både skriftligt och muntligt under utvecklingssamtal innan de gav skriftligt samtycke 
för barnens deltagande.  

Den deltagande läraren hade vid tidpunkten för studien arbetat på skolan i åtta år. Hon är utbildad 
för undervisning i svenska och SO i årskurs 4–9. Att hon under arbetet med lässtrategier undervisade 
i NO i stället för i SO var ett utslag av en icke-optimal personalsituation på skolan.2 Detta motiverar 
studiens fokus på de lektioner där lässtrategiundervisningen var i fokus. Dessa lektioner benämnde 
av läraren själv som lektioner i svenska eller svenska i kombination med NO.   

Samarbetet mellan forskaren och läraren 
Den studerade undervisningen utformades delvis utifrån ett samarbete mellan forskaren och lära-
ren, vilket ger studien ett drag av aktionsforskning (se t.ex. McNiff, 2013). Utgångspunkten var ett 
gemensamt intresse för stöttande textarbete. Läraren hade identifierat arbete med faktatexter som 
ett generellt utvecklingsområde i sin undervisning. Utifrån denna ambition hade vi möten innan 
studien inleddes där lässtrategiundervisning diskuterades utifrån litteratur som Skolforskningsinsti-
tutets (2019) översikt om lässtrategier som läraren var bekant med innan samarbetet började. En 
annan gemensam utgångspunkt var reciprocal teaching som läraren kände till från den nämnda Skol-
forskningsinstitutets översikt samt annan fortbildningslitteratur. De tre strategier läraren valde ut 
(se nedan) har andra benämningar men vi kom överens om att de kunde relateras främst till förut-
sägande, summerande och klargörande strategier. Detta speglas också i resultatet. Vidare enades vi 
om att strategiundervisningen behövde basera sig på åldersadekvata texter som kunde tänkas 
utmana elevernas läsning. De läromedel som huvudsakligen användes var Boken om fysik och kemi 
(Persson, 2015) samt Boken om biologi (Persson, 2014). 

Som en startpunkt för planeringen av undervisningen om lässtrategier diskuterade läraren och fors-
karen möjliga lässtrategier att fokusera på. De som valdes ut och tillämpades av läraren benämns i 
resultatet som användning av textkunskap, analys av textelement och kopplingar till tidigare kun-

 

1 De senare hade ett stort fokus på centrala ämnesbegrepp, som bearbetades på olika sätt, såsom genom högläsning av 
lärobokstexter, samtal i helklass och i grupp samt pedagogiska filmklipp från exempelvis Utbildningsradion.   
2 Den deltagande läraren axlade ansvaret för NO-undervisningen eftersom den annars hade fallit på en mindre erfaren kollega 
som inte heller var utbildad i ämnet. På grund personalbyten saknades det tillfälligt en ämnesbehörig NO-lärare. 
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skaper och erfarenheter. I undervisningen gav läraren dessa elevanpassade namn och representerade 
dem även visuellt (se Figur 1). 

 

Figur 1. Lärarens benämningar och visuella representationer av strategierna: Vad är det för typ av text? Finns det några 
särdrag? Vad kan jag redan? 

Urvalet av strategier speglar samarbetet mellan läraren och forskaren. Användning av textkunskap 
som en resurs för att stötta läsförståelse har belysts i en tidigare studie (Walldén, 2019a) och låg i 
linje med vad läraren ville utveckla i sin undervisning. Som resultatet kommer att visa orienterade 
hon sig främst mot skillnader mellan sakprosa och skönlitteratur. Läraren hade vidare erfarenheter 
av att arbeta med att ”zooma in på texters särdrag”, alltså att titta noggrant på textelement utöver 
brödtext, utifrån Gears (2015) strategier för läsning av faktatexter.3 Denna utgångspunkt var lärarens 
egen. Strategin att koppla till tidigare kunskaper och erfarenheter inspirerades delvis av Cummins 
(2015) Literacy Engagement Framework som diskuterades gemensamt med utgångspunkt i 
Lindholm (2019).  

Under uppföljande möten och informella pedagogiska samtal diskuterades hur undervisningen föll 
ut samt hur lässtrategierna passade för de läromedelstexter som skulle behandlas i undervisningen. 
En beskrivande text om naturforskaren Charles Darwin baserad på Nationalencyklopedin togs fram 
gemensamt för att fylla ett upplevt tomrum i den lärobok som användes. Den gemensamma plane-
ringen berörde främst innehåll och utformning på en övergripande nivå, snarare än mer specifika 
frågor om vilken typ av undervisning som kan främja exempelvis textkunskap eller aktivering av 
elevernas förkunskaper.  

Under studien belystes en initial fas där läraren inledde arbetet med de tre strategierna. Fokus låg på 
att skapa en förståelse för strategierna och tillämpa dem gemensamt med eleverna. Läraren hade 
sedan en mer långsiktig avsikt att introducera flera strategier och ge eleverna allt större ansvar att 
välja och tillämpa dem med anpassning till specifika texter och mål med läsningen.  

Analytiskt förfaringssätt 
Analysen följde en abduktiv process (se t.ex. Timmermans & Tavory, 2012) som innebar en växel-
verkan mellan empiri och teori. I ett inledande skede lästes transkriptionerna igenom upprepade 
gånger och kodades utifrån Langers faser. Utbyten som inriktades mot att skapa en initial bild av 
texterna, exempelvis när texterna först introducerades i undervisningen, kodades som fas 1, medan 

 

3 ”Särdrag” är den svenska översättningen av Gears ”text features”-   
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samtal om centrala ämnesrelaterade termer kodades som fas 2, det vill säga att utveckla en förståelse 
fördet naturvetenskapliga kunskapsområdet. Fas 3, att omvärdera tidigare kunskaper, aktualiserades 
när eleverna eller läraren uttryckte att det fanns något nytt att lära från texten. Fas 4, att objektivera 
texten, relaterades till samtal som fokuserade på antingen texternas uppbyggnad eller på upplevelsen 
av att läsa dem. När textsamtalen, med utgångspunkt i strategiundervisningen, väckte ett behov av 
att söka sig vidare mot nya kunskaper kopplades detta till fas 5. I linje med Langer (2011, 2017) 
behandlades faserna som icke-linjära och samspelande. Reciprocal teaching hade en kompletterande 
roll för att kunna sätta lärarens strategiundervisning i relation till strategier som är etablerade i forsk-
ning och pedagogisk praktik.  

I ett senare skede av den abduktiva processen uppstod ett behov av att klargöra hur samtalen inrik-
tade sig mot naturvetenskapligt respektive metaspråkligt kunskapsinnehåll. För detta ändamål 
användes termerna vardaglig och specialiserad kunskapsdomän. Samtal där eleverna och läraren 
använder sig av vardagsnära formuleringar (t.ex. ”butikstext”, ”sjögrejorna”) relaterades till vardags-
domänen, medan fackspråkliga resonemang och bruk av ett mer formellt metaspråk kopplades till 
specialiserade domäner (t.ex. ”brödtext”, ”blötdjur”).  

Sammanfattningsvis används Langers faser och, i mindre utsträckning, strategier från reciprocal 
teaching, för att beskriva de olika positioner till undervisningstexterna som strategiundervisningen 
skapade förutsättningar för. Detta har relevans för att belysa vilka förutsättningar skapade undervis-
ningen i lässtrategier för lärande om läsning och naturvetenskapliga texter (forskningsfråga 1). 
Kunskapsdomänerna användes för att mer detaljerat belysa hur samtalen inriktade sig mot begrepp 
och uttryck som kan kopplas till naturvetenskapligt respektive metaspråkligt kunskapsinnehåll 
(forskningsfråga 2). 

Resultatet nedan är organiserat utifrån betydelsefulla dimensioner av lärarens klassrumsarbete med 
läromedelstexter och lässtrategier i ämnesintegrerad undervisning. De två forskningsfrågorna finns 
närvarande i alla avsnitt. Dock har Att aktivera textkunskaper … och Att röra sig vidare… ett större 
fokus på övergripande aspekter av lärande om läsning och naturvetenskapliga texter (forsknings-
fråga 1) medan Att använda metaspråk …, Att utveckla förståelse … och Att föra ämneskunskaper 
närmare … har en tydligare inriktning mot hur samtalen behandlade begrepp och uttryck relaterade 
till naturvetenskapligt respektive metaspråkligt kunskapsinnehåll (forskningsfråga 2). 

STRATEGIUNDERVISNING I EN ÄMNESINTEGRERAD 
KLASSRUMSPRAKTIK 
I de följande avsnitten belyses lärarens klassrumsarbete med läromedelstexter och lässtrategier i 
ämnesintegrerad undervisning.  

Att aktivera textkunskaper för att förstå naturvetenskapliga 
läromedelstexter 
Den första strategin läraren valde att arbeta med var att använda sig av textkunskaper. I ett tidigt 
skede, under ett arbetsområde i fysik på temat vatten, bad läraren vid flera tillfällen eleverna att 
fundera över skillnaden mellan faktatexter och skönlitterära texter. Utdraget nedan är från ett samtal 
när läraren sökte skapa en förståelse för strategin med utgångspunkt i fysikboken som användes i 
undervisningen. 
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Excerpt 1 

Läraren: Hur ser du att det här inte är en skönlitterär bok? 

Elev 1: Det är typ en atombild däruppe. 

Läraren: Är det inte typiskt? 

Elev 1: Nej. /…/ 

Elev 2: Det står typ ”I det här kapitlet får du lära dig”. 

Läraren: Ja precis. /…/ I det här kapitlet får du lära dig. 

När läraren frågar hur man kan se att texten inte är från en skönlitterär bok fäster eleverna upp-
märksamheten vid en teknisk bild på en atom samt en inledande metakommentar om vad läsaren 
från ”lära sig” av texten. Läraren bekräftar. I detta och liknande samtal var det vanligt att lärarna och 
eleverna betonade att faktatexter var för att ”lära sig” medan skönlitteratur mer handlade om att få 
en engagerande upplevelse. I detta skede satte läraren även fingret på att rubriker har olika roller i 
faktatexter respektive skönlitteratur. 

Excerpt 2 

Läraren: Och när man läser en sån här skönlitterär bok. En sån här där det är en 
berättelse om nånting. Där det står "Utan bevis". Det är mycket svårare att räkna ut 
vad det här kapitlet ska handla om än om man läser en rubrik där det står "Vad 
kommer vattnet ifrån". För då förstår man att här under den rubriken så kommer 
man få en förklaring till vad vattnet kommer ifrån. /…/ Här vet man inte riktigt vad 
som ska hända här utan bevis [håller fram en elevs bänkbok]. 

Läraren framhåller att rubriker i faktatexter (”Vad kommer vattnet ifrån”) på ett mer direkt sätt än 
kapitelrubriker i skönlitterära texter (”Utan bevis”) vägleder läsaren genom det innehåll som 
behandlas. Samtalen under introduktionen och tillämpningen av denna strategi innebär att under-
visningstexterna, och läsningen av dem, objektiveras i linje med Langers fas 4. En del av detta är att 
kunskaper om typiska läsarter för skönlitteratur och läromedelstexter aktiveras. I utdraget ovan visar 
även läraren möjligheten att använda textkunskap som ett sätt att förutsäga vad texten ska handla 
om, en av strategierna från reciprocal teaching (se Palincsar & Brown, 1984). 

Samtalen som sökte främja användning av som en lässtrategi innebar inte att läraren förberedde 
eleverna genom att undervisa explicit om texternas egenskaper. Hon gick i stället mer induktivt till 
väga genom att låta eleverna bidra med förslag och exempel utifrån tidigare förvärvade kunskaper 
och erfarenheter. Läraren beskrev själv detta som sitt arbete med att introducera strategin. Nedan 
visas ett samtal som rör ordförrådet i läromedelstexter. Det följer på ett gruppsamtal där eleverna 
utifrån en sida i fysikboken har fått diskutera varför de tror att vissa ord är skrivna i fet stil samt om 
de tycker att rubrikerna passar till texten. 
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Excerpt 3 

Läraren: Varför tror ni att ord är skrivna i sån här fet stil då? 

Elev 1: För dom är viktiga. 

Läraren: Dom är viktiga ja. Och hur kan man tänka runt dom här orden då när man 
läser texten? 

Elev 2: Alltså dom är viktiga. Man ska komma ihåg dom. Man ska kanske använda 
dom i framtiden. 

Läraren: Smart tänkt. [Elev 3]? 

Elev 3: Därför att det är det hela texten går ut på. Fast form, flytande form och gas.  

Läraren: Just det. Precis. Det är kanske dom viktigaste orden så som man behöver 
kunna? Precis som [Elev 2] sa. /…./ 

Elev 4: Alltså jag tänker att det är nyckelord. Nyckelord. Alltså i trean vi fick göra typ 
femti faktatexter varje dag. Alltså vilken text? Fanns det några nyckelord? Fick vi 
använda dom och göra massor med texter. Alltså vi fick arbeta med det nonstop. Så 
jag vet att dom är nyckelord. 

Läraren fäster uppmärksamheten vid att vissa ord i läroboken är skrivna i fet stil. Eleverna föreslår 
att de ”är viktiga” och ”att man ska komma ihåg dom”. Elev 3 beskriver det som att ”Man ska kanske 
använda dom i framtiden”. Med en analytisk blick mot läromedelstexten befinner sig eleverna och 
läraren, likt tidigare, i fas 4 och bekräftar att läsning av faktatexter handlar om att lära sig. Elev 4 gör 
sedan en koppling till tidigare skolerfarenheter när hon berättar om ett ihärdigt arbete med nyckel-
ord i årskurs 3. Dessa omnämner läraren som ”typiska ord för den fakta som man läser” i en annan 
del av samtalet. Även om samtalet är mer inriktat mot själva lässtrategin än mot fördjupade ämnes-
kunskaper i NO speglar kommunikationen ändå behovet av att utveckla förståelse för 
naturvetenskapliga termer (fas 2). I relation till de strategier som beskrivs i reciprocal teaching har 
fokus förflyttats från förutsägelser till textkunskaper som kan användas för att summera det väsent-
ligaste innehållet.  

I dessa samtal ligger tyngdpunkten vid att förmå eleverna att aktivera och formulera tidigare förvär-
vade textkunskaper. Arbetet med sakprosa sätts i relation till både skönlitterära texter och tidigare 
arbete med faktabetonat läsande, såsom identifikation av nyckelord i texter. Detta kan ses som ett 
sätt att föra textanalytiska samtal och objektivera texten genom ett metakognitivt förhållningssätt 
(fas 4). Det senare speglas i samtalen ovan där eleverna sätter ord på kunskaper som sannolikt har 
verkat på ett mer implicit plan förut (Excerpt 1, 3). Inför samtalet representerat i Excerpt 3 hade 
läraren även aviserat att de skulle titta på texterna ”på ett lite speciellt sätt” genom att fokusera på 
”hur de är skrivna”. Samtalen speglar därmed även en läspraktik där eleverna, i dialog med tidigare 
kunskaper, leds in i en specialiserad kunskapsdomän om läsning och texter. 

I samtalen om läromedelstexternas uppbyggnad fäster eleverna även uppmärksamheten vid läro-
bokssidornas visuella organisering och meningserbjudande. Samtalet nedan gäller en biologitext på 
temat blod i människokroppen. 
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Excerpt 4 

Läraren: Hmm vad är det som är så speciellt med den här då? Vad säger [elev]? 

Elev 1: Att den har bilder. 

Läraren: Den har bilder. Och bilderna. Dom förklarar ju texten eller hur. Ja den har 
bilder. /…/  

Elev 2: Dom hade i grupper för att göra det enklare. /…/ 

Läraren: Det här var bra sagt tycker jag. Ofta i såna här faktatexter så delar dom upp 
liksom i grupper för att man ska förstå lättare var man ska läsa och vad allting är. 

Läraren bekräftar att texten har bilder som ”förklarar texten” och ger en positiv utvärdering av för-
slaget att texterna ”har grupper för att göra det enklare”. Lärarens uppföljande kommentar om att 
grupperna gör det lättare att ”förstå … var man ska läsa” poängterar den roll olika textelement har 
för att vägleda läsaren genom texten, något som förstärktes när läraren introducerade den andra 
lässtrategin (se nedan).  

Att använda metaspråk för att tillämpa lässtrategier 
En avgörande resurs för att samtala kring texters olika egenskaper är metaspråk. I samtalen ovan 
användes de breda benämningarna ”faktatexter” och ”skönlitteratur” tillsammans med vardags-
språkliga resonemang kring till exempel ”ord med fet stil”, ”typiska ord för den fakta som man läser” 
och visuell uppdelning av texter i ”grupper”. Som vi kan se i Excerpt 3 föreslog en av eleverna en 
mer specifik term, ”nyckelord”, i förhållande till lärarens mer vardagliga benämning ”ord med fet 
stil”. Även ”rubrik” framstår som ett mer specifikt metaspråk. Som framgår ovan tycktes både de 
vardagliga och mer specialiserade uttrycken göra det möjligt för eleverna att relatera arbetet med 
lässtrategier till tidigare erfarenheter av text. För att tydligare visa på betydelsen av att använda 
textkunskap som strategi valde läraren vid ett tillfälle att visa upp tre andra typer av texter: ett brev, 
ett recept och en annons för aktiviteter på en gård. Ett samtal om annonsen visas nedan: 

Excerpt 5 

Läraren: Vad är det här för text? Tror ni. [elev]? 

Elev 1: Man kan säga att det är typ butikstext. Du vet. Kom här, lita med mig. Gör det 
här om du vill. 

Läraren: Butikstext. Typ lite reklam så där eller? Ja. /.../ 

Elev 2: Kan det vara affisch tror jag. 

De olika texterna gav samtalen en vidare metaspråklig referensram för att diskutera betydelsen av 
textkunskap. I samtalet ovan använder Elev 1 ett vardagligt uttryck, ”butikstext”, för att benämna 
annonsen och ger exempel på säljande formuleringar. Läraren omformulerar det som ”lite reklam”, 
ytterligare en vardagsspråklig benämning, medan en annan elev föreslår ”affisch”. Detta utgör ännu 
ett exempel på hur samtalen riktade sig mot att objektivera texter (fas 4) och samtidigt, genom var-
dagliga metaspråkliga resonemang, aktivera elevernas förkunskaper för att träda in i 
kunskapsområdet lässtrategier.  
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Prioriteten i ovanstående samtal under det tidiga arbetet med den första strategin har varit att skapa 
en förståelse för strategin som en del av svenskundervisningen, inte att använda strategierna för att 
träda in och i och utveckla en förståelse för en naturvetenskaplig kunskapsdomän (jfr Langers fas 1 
och 2). Tyngdpunkten har legat vid tidigare erfarenheter av text och icke-specialiserat metaspråk 
vilket kan relateras till en vardaglig kunskapsdomän om språk, text och läsning. I ett senare läge gav 
läraren ett namn åt strategin (”Vad är det för typ av text”) och representerade den visuellt. Detta 
gjordes med samtliga strategier (se Figur 1). Läraren beskrev för forskaren hur hon strävade efter att 
skapa en förståelse för strategin innan den till slut namngavs, något som var extra påtagligt i arbetet 
med strategin att använda textkunskap.  

I arbetet med den andra strategin, att analysera olika textelement, introducerade läraren direkt ter-
men särdrag som en metaspråklig benämning på det som inte var brödtext. Vid flera tillfällen 
ombads eleverna att identifiera och fundera över särdrag som ett första steg i mötet med nya fakta- 
och lärobokstexter. Detta ledde till frågor från eleverna om vad som räknas som särdrag och inte, 
vilket nödvändiggjorde ett mer formellt och specialiserad metaspråk. Ett sådant samtal, inför läsning 
av en lärobokstext, visas nedan.  

Excerpt 6 

Elev 1: Dom här små rutorna [pekar på faktaruta]. Räknas dom också som text? 

Läraren: Ja alltså nej. När vi pratar om särdrag så gör dom ju inte det. Jag kan ju. Ofta 
så är det så här att den här, själva texten, den kallas för brödtext. Brödtext.  

Elever: Brödtext! 

Läraren: Mm, brödtext kallas den. Och det kommer. Egentligen så använder man mer 
ordet brödtext i tidningar i artiklar och sånt där. Och det kommer ifrån att för länge 
länge sen. Ni vet journalister som skrev artiklar i tidningen. Dom fick betalt per 
bokstav eller per ord eller nåt sånt där. Och på den tiden var journalister. Fick inte så 
mycket betalt. Och då var det så att det här kallades för brödtexten för man fick betalt 
så man kunde köpa bröd och mat och så för den här. Så därför kallas det för brödtext. 
/…/ 

Elev 2: Jag har sett brödtext så fort man ska ändra nån .... alltså stil på stycket. Står det 
till exempel brödtextstil. 

Läraren: Precis. Och då menar dom liksom den här själva texten. Inte rubriker, 
ingenting annat liksom. Utan brödtext.  

Elevens fråga om huruvida en faktaruta på sidan ”räknas som text” föranleder läraren att sätta sär-
drag (som eleverna skulle fokusera på) i relation till brödtext. Benämningen brödtext tycks förvåna 
eleverna och förklaras av läraren. En elev (Elev 2) relaterar termen till att ”ändra … stil på stycket” i 
ett ordbehandlingsprogram. Samtalet visar att ett förhållandevis abstrakt metaspråkligt resonemang 
var nödvändigt för att vägleda eleverna i arbetet med lässtrategin; den nya termen särdrag behövdes 
förstås i en motsatsrelation till brödtext.  Detta visar hur eleverna behövde orientera sig i använd-
ningen av de strategier läraren har lyft fram och stiga in i en specialiserad metaspråklig 
kunskapsdomän. 
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I arbetet med den andra strategin, analys av textelement, blev strategiundervisningen närmare inte-
grerad med NO-undervisningen än i arbetet med strategin att använda textkunskap. Detta belyses i 
kommande avsnitt.  

Att utveckla förståelse och ny kunskap genom fokus på 
textelement 
Typiska särdrag som fokuserades i arbetet med strategin analys av textelement var rubriker, bilder, 
faktarutor och bildtexter. Innan läraren introducerade termen särdrag (se ovan) gick hon återigen 
induktivt till väga genom att låta eleverna skapa sig en egen uppfattning om vilken roll bilder och 
layout har för en text. Innan nedanstående samtal hade läraren delat ut en version av en lärobokstext 
där all brödtext var skriven i ett enda stycke, som sedan jämfördes med den verkliga lärobokssidan 
med bilder och styckesindelning. Det rörde sig om en lärobokssida som förklarade och illustrerade 
fast och flytande form av vatten. Nedan visas hur två av eleverna reflekterade över skillnaden mellan 
texterna. 

Excerpt 7 

Elev 1: Alltså jag tycker den i boken är mycket bättre för att först har den en tydlig 
rubrik däruppe. Sen har den sen liten text däruppe. Två bilder. Och sen är ju vara som 
is /…/ och då passar den med den på vintern. /.../ 

Elev 2: Alltså om man läser så tätt och det finns inga mellanrum och allting bara kröp 
ihop. Då man ska gå bara och hitta en banan kanske. Sen när man går tillbaka. Då det 
blir svårare att hitta vart man var sist. 

Elev 1 pekar på att rubriken ger vägledning för läsningen samt att begreppet fast form (”vara som 
is”) illustreras av en vintrig bild (Persson, 2015, s. 18). Genom att värdera formgivningen objektive-
rar eleverna texten och formulerar sig samtidigt om det aktuella naturvetenskapliga 
ämnesinnehållet. Fas 4, alltså att objektivera texten, samspelar därmed med fas 2, som rör att utveckla 
en förståelse för den naturvetenskapliga kunskapsdomän som studeras. Elev 2 beskriver att ”allting 
bara kröp ihop” i versionen som saknade stycken och bilder, samt sätter fingret på svårigheten att 
återuppta läsningen av en sådan text efter ett mellanmål. Läraren frågar också om de tycker att de 
illustrerande bilderna passar ihop med texten. Eleverna uttrycker något olika uppfattningar: 

Excerpt 8 

Elev 1: Dom hjälper inte. 

Läraren: Okej [skrattar]. Berätta varför. 

Elev 1: För att. Det är bara folk som badar och folk som spelar hockey. Bilden på nästa 
sida var mycket bättre. /…/ 

Elev 2: Det är liksom bra bilder för att man kan ju se att dom åker skidor. Och där på 
sommaren så badar dom. Det är därför jag tycker bilderna är bra. För då kommer man 
ihåg texten mycket hela tiden. 
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Elev 1 verkar ifrågasätta relevansen i de vardagsnära illustrationerna av flytande respektive fast form. 
Bilden ”på nästa sida” som eleven föredrog är en mer teknisk bild som visar processen för hur vatten 
omvandlas mellan olika former (Persson, 2015, s. 19). Elev 2 verkar tvärtom tycka att bilderna var-
dagsförankrar begreppen på ett belysande sätt vilket också uttrycks av flera andra elever. Fas 4 
samspelar återigen med fas 2, eftersom eleverna utifrån lärarens fråga intar en analytisk position till 
texten samtidigt som de sätter fokus på centrala naturvetenskapliga termer (fast och flytande form). 
Samtalen inriktar sig, på ett tydligare sätt än innan, mot hur texterna representerar en specialiserad 
naturvetenskaplig kunskapsdomän.  

När läraren under samma aktivitet stryker under vikten av rubriker och andra textelement för att 
förutsäga innehållet reflekterar en elev över att en rubrik förmedlar något som utmanar tidigare 
kunskaper: 

Excerpt 9 

Läraren: Om man i stället väljer att titta först på rubriken, sen på bilden, sen på alla 
såna här små special. Typ att det är lite tjockare text här. Om man gör det innan man 
läser så blir det mycket lättare.  

Elev: Det var exakt det jag titta. /.../ För först ser man att det finns överallt och då 
känner man liksom så här jag tror inte på det. Sen då så läser man att det finns fast 
och flytande och gas. 

Läraren: Ja precis. Så där är det liksom lite så här utmaning. Vatten finns överallt. Va?  

Läraren och eleven intar en analytisk blick på texten samtidigt som eleven reflekterar över sin upp-
levelse av att genom en rubrik (”Vatten finns överallt”) ta del av ett ämnesspecifikt perspektiv som 
strider mot vardagliga erfarenheter (”då känner man … jag tror inte på det”). Ett samspel kan där-
med ses mellan fas 4, ett metakognitivt perspektiv på läsning, och fas 3, att omvärdera tidigare 
kunskaper genom läsningen av texten. Läraren bekräftar att vardagsförståelsen utmanas av texten. 
Uppmärksamheten mot textens särdrag ledde alltså till att spänningen mellan en vardaglig och en 
ämnesspecifik kunskapsdomän hamnade i fokus. 

Att röra sig vidare från texten och söka ny kunskap 
Även som samtalen om texternas särdrag i anslutning till arbetet med strategin att analysera text-
element ofta handlade om att lära sig väsentligt innehåll fanns det också exempel på utbyten om 
särdragens funktion för att väcka läsarens intresse och behov av ytterligare information. Detta är 
påtagligt i nedanstående samtal, där läraren sökte påminna eleverna om värdet av att ”zooma in” på 
särdrag. 

Excerpt 10 

Läraren: Varför ska vi läsa särdragen nu då innan? Vad är det för mening med att vi 
sitter och läser det här innan vi läser texten? 

Elev 1: Jag tycker det typ. Vi ska typ veta vad det kommer att handla om. 

Läraren: Varför är det bra tro? 

Elev 2: För att det ska bli lättare att läsa sen. 
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Läraren: Ja. Så att man är förberedd i hjärnan liksom. Ja. Fått lite. Kanske har blivit 
lite nyfiken också på texten. Det vet man ju inte. /.../ 

Elev 3: Läser man först särdragen så är man mer typ så beredd. Sen har man det inne 
i hjärnan och sen när man läser det så är det enkelt att komma ihåg. 

Läraren: Ja. [Elev 4]? 

Elev 4: Kanske blir det mer typ spännande. 

Läraren: Ja det kan det ju vara. Speciellt om man är intresserad. Så är ju dom här 
särdragen ofta lite roliga att läsa. Det är ju ganska många så här roliga fakta som man 
får lära sig. 

De första tre elevsvaren (”veta vad det kommer att handla om”, ”lättare att läsa sen”, ”typ så beredd 
… så att det är enkelt att komma ihåg”) är illustrerande för den typiska roll strategin att analysera 
textelement fick i relation till de strategier som beskrivs i reciprocal teaching, att förutsäga vad texten 
kommer att handla om samt få ett grepp om, eller summera, det huvudsakliga innehållet (Palincsar 
& Brown, 1984). Detta kan också kopplas till att skapa sig en initial uppfattning av texten, alltså 
Langers fas 1. Både lärarens uppföljningar av förslag (”Kanske har blivit lite nyfiken också …. lite 
roliga att läsa”) och Elev 4:s förslag (”kanske blir det mer typ spännande”) pekar dock delvis i en 
annan riktning, eftersom de berör att texternas särdrag kan väcka intresse och engagemang för 
ämnet. Att så också skedde är uppenbart vid flera samtal om texterna, till exempel en bildtext på ett 
uppslag om djurs utseenden som beskrev hur en väldigt liten mängd av gift från en pilgiftsgroda kan 
döda en människa. Många av eleverna blev synbart engagerade och ställde olika frågor, till exempel 
om hur giftet skulle nå människan. Läraren bad en elev söka upp informationen och berätta vid en 
senare lektion (Excerpt 11). 

Excerpt 11 

Läraren: Har du tagit reda på dom där sakerna du skulle ta reda? 

Elev 1: Ja pilgiftsgrodan. Den. Alltså när den ger av sig. Om den rör på en människa 
/…/ 

Läraren: Okej det räcker att röra på den för att få giftet i sig. 

Elev 1: Om man inte har handskar. 

Läraren: Ha. Så giftet sitter på utsidan.  

Eleven redogör för funnen information och bidrar på så sätt med ett kunskapsinnehåll till samtalet. 
Under ett samtal om ett annat läroboksuppslag om djurs utveckling fäste eleverna i stället uppmärk-
samheten vid en faktaruta om paraceratherium, det största landlevande däggdjuret som har 
existerat. Eleverna har tillgång till datorplattor och börjar spontant använda dem för att projicera 
bilder på det utdöda däggdjuret som blir synliga på klassens whiteboardtavla. 
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Excerpt 12 

Läraren: Så det här är ju en. Vad hette den? 

Elev 1: Paraceretion. 

Läraren: Just det. /…/ Den här finns ju inte fortfarande. Det här är ju liksom ett djur 
som fanns långt förr i tiden. /…/ Men man ser inte hur stor den är här men den var 
gigantisk. /.../ 

Elev 2: Man ser. Om till exempel en människa som är här. Man ser hur stor den är. 
[pekar] 

Elev 1: Ja titta här. Det går att visa. Titta så liten människan är. 

När läraren påpekar att man inte kan se hur stort däggdjuret var på bilden byter eleverna till en 
annan bild som visar en storleksjämförelse mellan djuret och en människa. Ett annat bidrag eleverna 
gör under samma samtal är att projicera bilder på sjöborrar som omnämns utan att avbildas i boken. 
Gruppen tagghudingar illustrerades i stället av en sjöstjärna. Ovanstående elevinitiativ, utifrån arbe-
tet med särdragen och den gemensamma läsningen av texten, blev således en del i att utveckla en 
förståelse för centrala ämnesrelaterade begrepp (fas 2). Att förstå taxonomiska relationer såsom den 
mellan sjöborre och tagghudingar är centralt för att röra sig inom biologiämnets kunskapsdomäner. 
Elevernas initiativ att bidra till undervisningens innehåll berömdes av läraren: 

Excerpt 13 

Läraren: Det här tycker jag var smart. Då satt dom så här och läste. Och så var det så 
här. Men vänta nu här. Det står sjöstjärnor och sjöborrar. Och på den här bilden så 
fanns det bara en bild på sjöstjärnan. Och då tänkte [elev] och den gruppen så här. 
Vad är en sjöborre. Och då ville dom veta. 

Det föregående samtalet om däggdjuret (Excerpt 12) är intressant så till vida att läraren som en del 
i arbetet med särdragen hade poängterat faktarutan som något mindre väsentligt att lära sig från 
texten (jfr Langers fas 3). Det hindrade dock inte eleverna från att följa sitt intresse. Båda samtalen 
ovan (Excerpt 11–12) visar hur eleverna involverades i en läspraktik som även gav utrymme för att 
söka sig vidare mot nya kunskaper (fas 5). Användningen av denna fas gynnades förmodligen av 
fokuset på särdrag. Informationen om sjöborrar och det utdöda däggdjuret hade kanske missats om 
inriktningen var på brödtexten dess allmänt hållna information om djurs släktträd och utveckling. 

Att föra ämneskunskaper närmare vardagserfarenheter 
Den sista strategin som läraren fokuserade på var att under läsningen göra kopplingar till tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Detta involverade både vardagserfarenheter och tidigare skolkunskaper 
som har förvärvats på svenska eller andra språk eleverna kan. Läraren benämner strategin som ”Vad 
kan jag redan” (se Figur 1) och konkretiserar den genom olika relaterade frågor: ”Vad har jag varit 
med om? Kan jag några typiska ord som hör ihop med området, på svenska eller andra språk? Vilka 
andra texter har jag läst som handlar om ämnet och vad minns jag av det?” Läraren modellerar stra-
tegin genom att tänka högt utifrån en förklarande faktatext om grodors utveckling från grodyngel, 
en text från en bok med läsförståelsetexter som dock var tydligt kopplad till kunskapsområdet om 
djurs utveckling och anpassning (Hydén et al., 2014, s. 26). Ett utdrag visas nedan: 
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Excerpt 14 

Läraren: Då kom jag fram till en liten sjö inne i skogen. En liten liten sjö. 
Och där hittade jag grodyngel. Tusentals såna här små som simmade runt. /…/ Så här 
har jag redan börjat fundera på att det här har ju jag varit med om en gång. Jag har ju 
faktiskt sett dom. Och jag har också sett den där [pekar på groda]. Men jag har inte 
sett. Det här vet jag inte om jag har sett [pekar på utvecklat grodyngel] och sådana där 
har jag inte sett. Ägg [pekar på ägg]. Jag går vidare på nästa fråga. Kan jag några 
typiska ord som hör ihop med det här.  Ja, faktiskt. Grodyngel. Det kunde jag redan 
innan. Det kan ju hända att jag stöter på det här liksom. Ja titta. Grodyngel, där! 
[pekar] Va? Jag kunde ett ord som det handlade om det här. Bra! Händer mer och mer 
grejor i hjärnan nu. Ja?  

Elev 1: Mr. Bean han tog jättemånga såna sjögrejorna. Och sen blev dom typ grodor. 
Och sedan dom anfaller honom. Det var jättelänge. [flera pratar engagerat] 

Läraren: Vet du vad. Det där är ju ett jättebra exempel. För nu börjar du fundera 
här. Och om du har tittat på den där Mr. Bean så vet du redan att aha det här [pekar 
på grodyngel] kommer så småningom bli som det [pekar på groda] för det har du 
redan sett. 

Läraren berättar om en episod där hon hade sett grodyngel i en skogstjärn och beskriver att hon 
känner igen vissa bilder och ord i texten (grodyngel). Detta speglar det fokus på särdrag (t.ex. bilder 
på grodor och ägg) och ämnesrelaterade begrepp som har varit ett påtagligt och återkommande 
inslag i den läspraktik som tog form under det ämnesintegrerade arbetet med lässtrategier. En elev 
gör, helt i linje med den återkopplande strategi som modelleras, en association till ett videoklipp där 
karaktären Mr. Bean föder upp och blir attackerad av grodor. Läraren bekräftar detta som ett 
”jättebra exempel” på tillämpning av strategin. Kommunikationen aktualiserar Langers fas 1 
eftersom läraren beskriver hur hon själv skapar sig en initial bild av texten. Detta speglas även i elev-
svaret, eftersom eleven tar initiativ till att tillämpa strategin och samtidigt formulerar sig vardags-
språkligt om den ämnesrelaterade informationen: ”såna sjögrejorna”. I likhet med de andra 
strategierna framställs den återkopplande strategin som ett sätt att förutsäga innebörder i text (se 
Palincsar & Brown, 1984). Ett tillfälle då eleverna gör en mer väntad koppling till ett filmklipp är när 
strategin tillämpas på en beskrivande text om Charles Darwin som kompletterade läromedelstexten. 
Eleverna hade under lektionen innan sett ett klipp från Utbildningsradion om den kände 
naturforskaren. 

Under momentet med den förklarande texten om grodor gör en elev en tydlig koppling mellan tex-
ten och tidigare förvärvad kunskap om djurs utseendemässiga anpassning. 

Excerpt 15 

Elev 1: Alltså man såg att grodorna dom utvecklades från sin miljö för först var dom 
svarta. Då kunde de (gå runt) i vattnet så att dom inte såg. Och sen så blev dom gröna 
som naturen. 

Läraren: Gud vad smart! Alltså eller hur? Precis så kan det ju vara. Jag vet inte om 
det är så men tänk dig. Att det var ju så att många skulle äta grodynglen. Då är dom 
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svarta så att dom liksom ska passa in i sin miljö. Och sen blev dom gröna för att dom 
ska passa in i den miljön. Det var det smartaste jag har hört idag tror jag.  

Eleven gör, utifrån bilderna, en koppling till tidigare klassrumsdiskussioner att djur får färger som 
gör att de smälter in i miljön, till exempel för att undvika rovdjur. Detta är något som hade behand-
lats både i läromedlet och i filmer på temat djurs anpassning. Elevens tillämpning av strategin kan 
därmed ses som ett led i att utveckla en förståelse för ämnet (Langers fas 2) och därmed röra sig i en 
ämnesspecifik kunskapsdomän. Lärarens reaktion pekar också på att eleven tillför ett perspektiv hon 
inte själv har tänkt på, vilket pekar mot en omvärdering av tidigare kunskaper (Langers fas 3). 

Den återkopplande strategin tillämpas sedan under en gemensam läsning av en beskrivande text om 
sniglar från samma läsförståelsebok (Hydén et al., 2014, s. 22). Eleverna bidrar i dessa samtal med 
många episoder från vardagliga erfarenheter som relaterar till sniglar, grodor och djurvärlden i 
vidare bemärkelse. Ett par exempel visas nedan. 

Excerpt 16 

Elev 1: Dom svarta brukar oftast finnas i skogar. För att varje gång vi var ute i skogen 
så min lillebror det enda han tänker på det är att trampa på sniglar [skrattar] Såna 
svarta. När han ser en snigel då [stampar].  

Elev 2: I [land] vi åkte dit en gång i sommar. Och jag och min kusin vi alltså. Vi är 
helt. Vi älskar att gå alltså ute på. Men där finns ju såna /…/ stora klippor som man 
kan gå. Och nära så finns det en kiosk. Så varje gång är det sommar så fick vi såna 
vinber- 

Läraren: Vinbergssnäckor. 

Elev 2: Vinbergssnäckor. Och dom är så stora. /…/ 

Elev 3: Jag minns jag och så min familj till /.../ [kontinent]. Då var vi också i [land] 
och så var vi nära en ö som vi ville besöka då stod det nånting på [språk] eller [språk]. 
Sen så jag fattade ingenting. Men sen så stod det på engelska. Do not enter this. Alltså 
det var en ö med massor med liksom. Här finns det giftormar här finns det giftormar 
här här här. 

Läraren: Fy så läskigt.  

Elev 3: Ja så får man inte vara där. 

Elev 1 och 2 delger vardagserfarenhet av några av de olika sniglar och snäckor som beskrivs i texten. 
Elev 2 berättar om att ha sett stora vinbergssnäckor under en resa i ett annat land och får lärarens 
hjälp med att artikulera namnet på arten, ett ämnesrelaterat ord som sannolikt var nytt för eleven. 
Elev 3 berättar i stället om en episod om farliga djur på en ö som var förbjuden för besökare. Elever-
nas berättelser knyter an till texternas specifika ämnesinnehåll i varierande grad, men innehåller ofta 
känslomässiga reaktioner av olika slag. Lärarens uppmaning att relatera till tidigare erfarenheter 
inbjuder således till en läspraktik där elevernas engagemang väcks. Samtalen kan företrädesvis för-
stås i ljuset av Langers fas 1, att skapa sig en initial bild av textens innehåll, genom att en taxonomi 
av blötdjur relateras till episoder från vardagslivet. Tonvikten läggs alltså vid kunskaper från 
vardagsdomänen. Under samtalet om den beskrivande texten visade läraren exempel på en mer 
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ämnesfördjupande koppling (fas 2) genom att relatera ordet ”blötdjur” till en tidigare lektion där 
ryggradslösa djur och ryggradsdjur var i fokus. Relationen mellan begrepp som ryggradslösa djur, 
blötdjur och sniglar respektive snäckor, som både läraren och eleverna förhåller sig till i samtalet 
ovan, utgör taxonomisk kunskap, vilket är en central del av lärande inom biologiämnet. 

Centrala, och tidigare behandlade, begrepp från den specialiserade ämnesdomänen hamnar också i 
fokus när läraren frågade om eleverna kände till något ord i en text om Charles Darwin: 

Excerpt 17 

Läraren: Är det några ord här som du redan kan i den här texten? 

Elev 1: På ett annat språk eller? 

Läraren: Eller på sitt eget språk? Om man tänker sig nu att man ska få i gång hjärnan 
och att den ska jobba med texten och man ska tänka på så här. Är det några ord.  

Elev 1: Jag kan [kontinent] på [språk]. 

Läraren: Du kan [kontinent] på [språk]. Ja det är ju bra. /..../  

Elev 2: Anpassa, evolution och det art. 

Läraren: Ja precis. Det är dom ord som vi har liksom som vi kan sen förut. 

Elev 1 bidrar med att denne känner till namnet på en världsdel i texten på ett annat språk, medan 
Elev 2 nämner tre centrala termer som var fetmarkerade i texten. Att det inte blir några mer utveck-
lade resonemang om hur exempelvis termerna ”art” och ”blötdjur” användes i texterna bidrar till 
bilden att samtalen rörde sig i vardagliga kunskapsdomänen samt betonade att skapa en förståelse 
för själva strategin.  

Inriktningen mot tidigare kunskaper och erfarenheter i arbetet med den återkopplande medförde 
att texten inte objektiverades på samma sätt som i de mer textnära samtalen om att analysera 
textelement. Vid ett tillfälle uppmärksammar dock läraren att informationen i en text om Charles 
Darwin, en lätt redigerad text från Nationalencyklopedin (”enkel” version), inte överensstämmer 
med en film de har sett om Charles Darwin från Utbildningsradion. 

Excerpt 18 

Läraren: Charles Darwin blev tidigt intresserad av naturen. Eftersom Darwins föräld-
rar var mycket rika behövde han inte arbeta för att försörja sig. Därför studerade han 
inte heller vid nåt universitet.  Jaha! Okej, vänta nu. I den där filmen som vi såg 
en film alldeles nyss där det var om hans liv. Och då började han ju studera 
till läkare och ja. 

Elev 1: Och så fick han ett erbjudande om det där skeppet. 

Lärarens koppling till den annorlunda informationen som gavs i filmklippet gör att texten 
objektiveras genom att framställningen av ett ämnesinnehåll hamnar i fokus (fas 4). Detta blir dock 
inte föremål för en vidare källkritisk diskussion. Däremot uppmärksammade eleverna angivelsen 
”ne.se” både som ett särdrag och som en ledtråd till att det var en faktatext under ett samtal när 
dessa, tidigare fokuserade, strategier repeterades. 
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Även om en analytisk blick på texterna inte aktiverades i större utsträckning i arbetet med den åter-
kopplande strategin innebar samtalen om att relatera det lästa till sådant man redan kan eller har 
varit med om att själva förståelsearbetet med texten objektiverades (Langers fas 4). Att relatera in-
formation i texten till befintliga kunskaper och andra erfarenheter är något som ofta sker naturligt 
under läsning och samtal om texter, men synliggörs i den studerade undervisningen som en med-
veten strategi för att att relatera ämnestexten till en vardaglig kunskapsdomän. 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Resultatet av analysen bidrar till tidigare forskning genom att kvalitativt belysa lässtrategi-
undervisning för faktabetonad läsning i ämnesintegrerad undervisning (jfr Lindholm, 2019; 
Tengberg & Olin-Scheller, 2016). Av resultatet framgår att läraren och eleverna i den ämnes-
integrerade undervisningen behövde förhålla sig till både metaspråkliga och naturvetenskapliga 
kunskapsdomäner. Fokuset på lässtrategier medförde en analytisk blick både undervisningstexterna 
och läsningen av dem, vilket innebar att Langers fas 4 ofta användes. De metaspråkliga resonemang 
som nödvändiggjordes av strategiarbetet var i stora delar vardagliga, men läraren introducerade 
även ett mer formellt metaspråk genom termer som särdrag och brödtext. Ett annat formellt bidrag 
kom från en elev utifrån tidigare skolerfarenheter, ”nyckelord”. Rörelserna mellan en vardaglig och 
specialiserad metaspråklig kunskapsdomän innebar att det skapades förutsättningar för lärande om 
text. Tidigare studier som har uppmärksammat bruk av mer formellt metaspråk i tidiga skolår har 
varit inriktade mot skrivundervisning snarare än aspekter av läsförståelse (se t.ex. Folkeryd & af 
Geijerstam, 2019; Macken-Horarik et al., 2015; Walldén, 2019b). 

Utvecklade metaspråkliga resonemang aktualiserades främst i arbetet med olika särdrag, inte, som 
man kanske kunde förvänta sig, i tillämpningen av textkunskaper. I stället för att introducera speci-
aliserade termer för texttyper och deras typiska uppbyggnad lutade sig läraren mot de breda 
kategorierna faktatexter och skönlitteratur, samtidigt som hon lät eleverna bidra med vardagliga 
metaspråkliga benämningar såsom ”butikstext”. Detta kan ses som en strategi för att leda in eleverna 
i strategiarbetet genom att aktivera deras förkunskaper. Resultatet har visat att samtalen om läs-
ningen, och uppmärksamheten vid olika textelement, främjade ett medvetet förhållningssätt till 
aspekter som är betydelsefulla vid läsning, såsom att ta stöd av rubriker och relatera texter till bilder. 
I relation till reciprocal teaching har resultatet belyst att samtalen inriktade sig mot att summera 
väsentligt innehåll, genom fokus på centrala ämnesbegrepp, samt att förutsäga vad texten ska handla 
om. Ett bidrag görs därmed till tidigare forskning som främst har fokuserat verbalspråkliga aspekter 
av textkunskap som lässtrategi, såsom brödtexters disposition och användning av sambandsord (se 
t.ex. Hallesson et al., 2018; Meyer & Ray, 2011; Pyle et al., 2017; Walldén, 2019a). Med tanke på att 
strategiarbetet, utifrån lärarens perspektiv, befann sig i ett inledande skede torde det finnas utrymme 
för att så småningom träda djupare in i den metaspråkliga kunskapsdomänen genom att introducera 
mer explicit textkunskap, till exempel om de olika genrer eller texttyper som ryms under benäm-
ningen faktatexter samt om hur olika textelement kan relatera till varandra på olika sätt (se Kress & 
van Leuween 1996/2020; Martin & Rose, 2008). 

Hittills har diskussionen gällt de möjligheter som skapades för att lära om text och läsning. En viktig 
fråga är vilka förutsättningar den ämnesintegrerade undervisningen, med fokus på lässtrategier, 
skapade för ett lärande i NO. Resultatet har visat att den största tonvikten låg på den vardagliga 
kunskapsdomämen, medan steg mot den specialiserade naturvetenskapliga kunskapsdomänen (se 
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Macken-Horarik, 1996) mest bestod av att läraren och eleverna, i arbetet med samtliga tre strategier, 
fäste uppmärksamheten vid centrala ämnesspecifika begrepp. Begreppen förekom som särdrag i 
rubriker och som fetmarkerade ord (strategin att analysera textelement), sågs som kännetecken för 
faktatexter (använda textkunskap) och associerades till texter och filmklipp som hade behandlats 
tidigare (koppla till tidigare kunskaper och erfarenheter). Således tycktes de ämnesspecifika 
begreppen fungera som en slags referenspunkt både i förhållande till naturvetenskaplig kunskap och 
till kunskap om text och läsning. Det kan dock noteras att de ämnesspecifika begreppen inte bear-
betades på ett fördjupat sätt i interaktionen. Exempelvis gjordes inte de processer som döljer sig 
bakom termer som evolution och flytande-fast form explicita (jfr t.ex. Halliday, 1989/1993; 
Shanahan & Shanahan, 2008). I linje med Walldén (2019b, 2020c), som undersökte lässtrategier 
under klassrumsarbete med en kapitelbok, är den övergripande bilden att lässtrategierna som sådana 
stod i centrum för läspraktiken snarare än den text- och ämnesförståelse de hade kunnat främja. 
Bidragande orsaker kan vara att läraren saknade didaktiska kunskaper i NO samt målkonflikter 
mellan de ämnen som integreras (se Walldén, 2019b).  

Samtidigt finns det särskilt i samtalen om texternas särdrag tydliga potentialer för utveckling av 
naturvetenskaplig kunskap, såsom när en elev uttryckte att dennes vardagskunskaper utmanades vid 
läsningen av en rubrik (fas 3, Langer, 2011). Ett annat exempel är när särdrag väckte elevernas 
intresse på ett sätt som stimulerade dem att söka och dela med sig av ny, ämnesrelaterad kunskap 
(fas 5). Att den tredje och sista strategin som introducerades var att återkoppla till tidigare kunskaper 
kan ses som mindre ändamålsenligt, eftersom den mer naturligt kunde ha tagits i bruk i ett inledande 
skede, till exempel när arbetsområdet om djurs utveckling och anpassning påbörjades. De samtal 
som följde, där eleverna relaterade de beskrivande och förklarande texterna till vardagserfarenheter, 
ledde dock till ett engagerat deltagande vilket har ett värde för läsförståelseutveckling i sig (se 
Cummins, 2015; Gambrell, 2011; Ingemansson, 2018).  

Utifrån resultatet är det möjligt att diskutera ytterligare potential för att lärande om text och natur-
vetenskap. I samtalen om läromedlens särdrag fäste eleverna uppmärksamheten vid bilder som 
representerade centrala begrepp och processer på ett tekniskt respektive vardagligt sätt. I sådana 
lägen vore det möjligt att, utifrån Langers fas 4, diskutera vilka olika sorters bilder som finns i läro-
medelstexter samt vilken roll de har för att förmedla en ämneskunskap (se t.ex. Nygård Larsson, 
2011; Martin & Rose, 2008; Walldén, 2022). Gällande den återkopplande strategin hade det varit 
möjligt att fördjupa diskussionen om den beskrivande texten om Charles Darwin genom att titta 
närmare på hur texten skiljde sig mot informationen i videoklipp. Ytterligare en möjlighet hade varit 
att relatera texten till kunskap eleverna har erhållit i andra skolämnen, exempelvis olika föreställ-
ningar om livets uppkomst i olika religioner och perioder. Detta kan skapa förutsättningar för att 
träda in i en reflexiv kunskapsdomän (se Macken-Horarik, 1996). 

Föreliggande studie har synliggjort komplexiteten i en läspraktik där en lärare introducerar läs-
strategier för att stödja elevers faktabetonade läsande i ämnesintegrerad undervisning. Den har visat 
spänningar mellan ämnesspecifika och generiska aspekter av litteracitetsutveckling, men också pekat 
på potentialer för fördjupning och starkare länkning mellan metaspråkliga och ämnesspecifika kun-
skaper. Ett ytterligare bidrag till forskning om läspraktiken i tidigare skolår (se Bergöö, 2005; Ewald, 
2007; Jönsson, 2007; Skoog, 2012) är synliggörandet av hur en lärare aktiverar elevers tidigare kun-
skaper och erfarenheter om text och läsning för att utveckla ett mer medvetet förhållningssätt till 
faktabetonad läsning. En möjlig riktning för fortsatt forskning vore att undersöka hur ett social-
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semiotiskt informerat förhållningssätt till läroboksbilder (se Walldén, 2022) kan användas för att 
främja elevers ämnesspecifika läsning och reflekterande förhållningssätt till texter och läsning. Det 
skulle kunna innefattande kunskap om hur de representerar ämneskunskap på mer eller mindre 
tekniska sätt och ingår i olika relationer med andra textelement, inklusive brödtext.  
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Läsundervisning i en språkligt 
heterogen lågstadieklass 

Susanne Duek, Anna Lindholm & Birgitta Ljung Egeland 

ABSTRACT 

This article presents results from a case study that examines reading instruction practices in a 
linguistically heterogeneous class in year 3. In this school the proportion of newly arrived students 
has increased significantly in a short time and the article focuses on classroom observations and a 
teacher interview about the work with reading instruction in this particular class. The theoretical 
framework is based on Cummins’ The Literacy Engagement Framework and theories about teachers’ 
beliefs. The results show how in reading instruction students' understanding is supported through 
the teacher's work with extending the language and through support in students' meaning-making 
(scaffold meaning). The students' background knowledge is activated when connections between 
text content and the students' everyday life are made, but multilingual identities are seldom affirmed 
or made visible. The focus of reading instruction is primarily to support linguistic pre-
understanding and correctness. Reading homework is an important part of reading instruction and 
is practiced in cooperation with multilingual parents in a language they often do not know. Strongly 
present are the teacher’s beliefs about students' linguistic repertoires as a resource primarily for 
learning Swedish, as well as beliefs about a separation between the languages of multilingual 
individuals.  

 

Keywords: reading instruction, teachers’ beliefs, multilingualism, identity, literacy 
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INLEDNING 
I den här artikeln riktas intresset mot skolans läsundervisning i en språkligt heterogen klass i årskurs 
3 på en mindre ort. På kort tid har det i Sverige på många skolor på just mindre orter skett en stor 
förändring från en liten till en stor andel flerspråkiga, nyanlända elever i klasserna. En ny elev-
sammansättning vad gäller språklig bakgrund ger andra villkor för bland annat skolans 
svenskundervisning. När det gäller undervisningen i svenska har det i Sverige sedan länge funnits 
två parallella svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk, men trots det undervisas ny-
anlända och flerspråkiga elever ofta inom ramen för ämnet svenska tillsammans med övriga 
klasskamrater. Sällan finns ett andraspråksperspektiv i undervisningen (SOU 2018:17) och om en 
oreflekterad, enspråkig norm präglar såväl lärares uppfattningar som styrdokument och läromedel 
kan det bli svårt att möta flerspråkiga elever i svenskämnet. Lärare i de olika svenskämnena har olika 
utbildningsbakgrund och ser olika på sitt uppdrag, men vilka konsekvenser det får för hur under-
visningen utformas inom ramen för det svenskämnet vet vi fortfarande lite om (Economou, 2015; 
Lyngfelt, 2017). Hedman och Magnusson har studerat undervisningspraktiker i och diskurser om 
skolämnet svenska som andraspråk (Hedman & Magnusson, 2019; 2020). I deras studie ingår behö-
riga lärare i svenska som andraspråk och i resultatet visas bland annat exempel på pedagogisk 
stöttning i ämnesundervisningen. Det finns däremot ytterst få studier som har utforskat undervis-
ningspraktiker i ämnet svenska i språkligt heterogena klasser, där svensklärare med begränsade 
erfarenheter och utan formell behörighet i svenska som andraspråk, undervisar utifrån de båda 
svenskämnenas kursplaner.  

Vi vill i den här artikeln genom att presentera resultatet av en fallstudie bidra med kunskap om 
läsundervisning i en språkligt heterogen klass och lärarens uppfattningar om undervisnings-
kontexten. Värdet med fallstudier ligger bland annat i att de ger närbilder av förhållanden som 
bredare studier dokumenterar kvantitativt och ibland med begränsat djup. Dessutom kan fallstudier 
synliggöra intressanta och viktiga aspekter kopplat till forskningsobjektet (här läraruppfattningar 
och pedagogisk praktik) som de bredare studierna inte fångar upp. Syftet är således att med utgångs-
punkt i en klass med ovan beskrivna kontext undersöka hur en erfaren lärare konkret arbetar med 
läsning i ämnet svenska när elevgruppen på kort tid förändrats från att vara språkligt homogen till 
språkligt heterogen. Fokus riktas också mot lärares uppfattningar om läsundervisning i relation till 
flerspråkighet och andraspråkstalande elever. Teoretisk utgångspunkt tas dels i The Literacy 
Engagement Framework (LEF, Cummins, 2016), som är en modell som beskriver gynnsamma för-
utsättningar för flerspråkiga elevers utveckling av läs- och skrivförmåga, dels i teorier om lärares 
uppfattningar (teachers’ beliefs). I följande avsnitt ges en bakgrund innehållande för studien relevant 
forskning om lärares uppfattningar om flerspråkighet, läsutveckling på ett andraspråk samt läs-
undervisning.  

BAKGRUND 

Uppfattningar om flerspråkighet 
Lärares erfarenheter och övertygelser har betydelse för undervisningens utformning och forskning 
om lärares uppfattningar visar att det finns ett samband mellan erfarenheter och kunskaper och 
uppfattningar (Fives & Buehl, 2016; Kalaja m.fl., 2015). Normer och vanor grundar sig därför med 
stor sannolikhet i uppfattningar om vad som är bra och fungerande svenskundervisning, vilket gör 
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forskning om lärares uppfattningar om flerspråkighet relevant för den här studien. Lundberg (2019) 
har undersökt svenska lärares uppfattningar om flerspråkighet och visar att många av lärarna är 
positivt inställda till flerspråkighet och de instämmer i antaganden som ligger bakom pedagogiskt 
transspråkande. I en annan studie av Bravo Granström (2019) visas dock att lärarnas uppfattningar 
om flerspråkighet till stor del utgår från en enspråkig norm då lärarna ser språklig mångfald som 
något som komplicerar undervisningen. Hon lyfter också fram hur lärarnas uppfattningar blir 
avgörande för vilka pedagogiska val som görs i klassrummet. Andra studier har bekräftat detta och 
har bland annat visat att det finns ett samband mellan lärares kunskaper om flerspråkighet och deras 
undervisningspraktik. I dessa studier visades att lärare med god kunskap om flerspråkighet och 
andraspråksinlärning anpassade sin undervisning i större utsträckning (Lucas m fl., 2015; Lundberg, 
2019). Lindholm (2020) har undersökt fyra svensklärare på mellanstadiet som undervisar i språkligt 
heterogena klasser och deras uppfattningar om flerspråkighet. Endast en av lärarna har formell 
behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Lärarna har en positiv inställning till fler-
språkighet i allmänhet och uttrycker bland annat att det är viktigt att ha ett starkt modersmål och de 
ser elevernas tillgång till olika språk som en resurs som bör användas i klassrummet. Studien visar 
hur lärarnas kunskap och erfarenhet – både personlig och yrkesmässig – tycks ha format deras upp-
fattningar i ett dynamiskt samspel.  

Läsutveckling på ett andraspråk 
Den här studien genomförs i en klass 3 och från och med denna årskurs brukar de texter som ele-
verna möter bli mer omfattande och informationsrika. Det ställs nya krav på eleven när det gäller att 
kunna ta till sig mer avancerade och innehållsrika texter. Det ställs vid sidan av avkodningsförmåga 
krav på ett större ordförråd och en utvecklad förmåga att bygga nya ordbilder som främjar läsflytet 
(Liberg m fl., 2010). Luke och Freebody (1999) har beskrivit utvecklingen mot god läsförmåga 
genom fyra olika läsarperspektiv: kodknäckarperspektivet, där eleven lär sig avkoda ord och lär känna 
språkljud och alfabetet, textdeltagarperspektivet, som innebär att textens innehåll kopplas ihop med 
läsarens förförståelse om textens strukturer och den kulturella kontexten, textanvändarperspektivet, 
där läsaren ges möjlighet att delta i sociala aktiviteter där den skrivna texten har betydelse, och text-
analytikerperspektivet, där läsaren tar hänsyn till textens kontext och författarens mening med 
texten. Bland andra Gibbons (2013) betonar att alla olika läsarperspektiv bör ges utrymme parallellt 
i läsundervisningen och lyfter när det gäller flerspråkiga elever särskilt fram läsning av för dem 
meningsfulla texter och uppmuntran till läsning. Betydelsen av förförståelse har av många visats vara 
särskilt viktig för läsutvecklingen på ett andraspråk och då inte endast den språkliga utan också för-
förståelse för textens kulturella innehåll (Liberg m fl., 2010). Även betydelsen av stöttning genom till 
exempel bilder, modeller eller kopplingar till konkreta upplevelser har påvisats för att öka förståelsen 
för en texts sammanhang och eleverna ges möjlighet att relatera textens innehåll till tidigare erfaren-
heter (Lindholm, 2019). Lindholm (2019) visar också att explicit undervisning i lässtrategier kan 
vara särskilt viktig för andraspråkstalande elever, då dessa kan användas för att främja förståelse och 
till viss del kompensera för ännu inte utvecklade språkfärdigheter. 

Elever utvecklar sina läsfärdigheter i både skolan och hemmet och, kanske i synnerhet i yngre åldrar, 
bland annat genom läsläxor. Att läsa på ett andraspråk är vanligtvis både mer krävande och utma-
nande än att läsa på ett förstaspråk (Grabe, 2009). Därför har skolan en viktig uppgift när det gäller 
att ge flerspråkiga elever en undervisning som gör att de kan utvecklas till självständiga och strate-
giska läsare på flera språk. En fördel är om den tidiga läs- och skrivinlärningen sker på ett språk som 
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eleven kan bra, konstaterar Wedin (2010) och poängterar även vikten av att “eleven förstår de kul-
turella ramar som avspeglas i de texter som ska läsas och i de sätt varpå dessa texter ska hanteras” 
(Wedin, 2010, sid. 185). Elevernas kunskaper i svenska påverkar således läsutvecklingen och läs-
förståelsen. Texter som blir svåra att förstå och som inte går att känna igen sig i, kan göra att eleverna 
känner sig mindre motiverade att läsa. Av olika anledningar har det visat sig viktigt att i läsunder-
visningen dra nytta av elevernas hela språkliga repertoar och särskilt den läskompetens de kan ha på 
andra språk (Laursen, 2015; Lindholm, 2019). När man läser gemensamma texter är det viktigt att 
vara medveten om språkliga faktorer i texten och att skapa förförståelse för både språket och inne-
hållet, men det är också viktigt att ge tillgång till ett varierat och differentierat stoff vid de tillfällen 
då eleverna själva ska välja vad de vill läsa. 

Läsundervisning  
Den läsundervisningsmetod som läraren i studien utgår ifrån är en pedagogisk modell för de yngre 
åldrarna som bygger på vissa specifika moment i läs- och skrivundervisningen. Det är en modell 
skapad av Marie M. Clay (1991a, 1991b) och kallas guided reading, vägledd läsning, och utgår ifrån 
att läraren läser tillsammans med eleverna i mindre grupper och modellerar för dem hur de ska gå 
tillväga i sitt eget läsande och utifrån gemensamma samtal arbetar eleverna sedan vidare med både 
läs- och skrivaktiviteter. Läraren vägleder eleven i vilka strategier eleven behöver använda i sitt eget 
arbete med texten, bland annat genom att hjälpa eleven att öka sin medvetenhet om språk och struk-
tur i texterna (Clay, 2004). Läraren tränar eleven i att övervaka sin egen förståelse genom att på olika 
sätt söka efter mening i texten. Undervisningsmetoden bygger på Vygotskys syn på lärande, som 
även de svenska styrdokumenten tar utgångspunkt i. Vygotsky talade om modellering och om att 
lärande sker i gemenskap och interaktion med andra och en lärare kan interagera med elever kring 
texter och samtala genom att exempelvis ställa stöttande frågor (scaffolding, sv. stöttning).  

I sin modell lyfter Clay (2004) också vikten av att föräldrar i hemmet läser med barnet och samtalar 
om skolans texter. Även i en omfattande studie från England (Medwell & Wray, 2019) visas att 
läsläxor i det närmaste är en universell aktivitet och elever förväntas arbeta med olika aspekter av 
läsning i hemmet i olika åldrar. I studier där elever har fått i läxa att regelbundet läsa hemma och 
föräldrarna har fått instruktioner om hur de ska följa upp läxan och samtala med barnet om den 
lästa texten, har flera delar av läsförmågan hos eleverna förbättrats jämfört med utvecklingen hos de 
elever som inte hade fått denna stöttning (Bailey m.fl., 2004; Medwell & Wray, 2019; Pagan & 
Sénéchal, 2014). 

Genom translanguaging (sv. transspråkande) som pedagogiskt förhållningssätt, vilket innefattar 
aspekter av flerspråkighet som norm, erkännande av olika språk och möjligheter för elever att 
använda sina samlade språkliga resurser i skolan ges flerspråkiga elever möjlighet att använda alla 
sina språkliga resurser i läsutvecklingen. Förutom rent språkliga aspekter framhålls då också vikten 
av att flerspråkiga identiteter erkänns och utgör en resurs för lärande (Cummins, 2017a; García & 
Wei, 2014). Ett projekt där translanguaging som perspektiv tas som utgångspunkt för formandet av 
alternativa läxpraktiker har genomförts i amerikansk kontext av Alvarez (2014). Han menar att om 
minoritetsspråkstalande föräldrar ges väl genomarbetade instruktioner för hur deras stöd kan se ut, 
kan det få stor betydelse för samarbetet mellan hem och skola och för elevers skolframgång. Lärare 
måste vara öppna för att acceptera föräldrar med migrationsbakgrund som så kallade ‘co-teachers’ 
också utifrån deras egna förutsättningar.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

The Literacy Engagement Framework 
Studien tar utgångspunkt i Cummins teorier om litteracitet och flerspråkighet. Ett stort antal studier 
har bekräftat att det finns ett samband mellan utvecklingen av ”kunskapsmässiga färdigheter på 
förstaspråket och motsvarande utveckling på andraspråket” (Cummins, 2017b, s. 138). Redan i slutet 
av 1970-talet presenterade Cummins interdependenshypotesen (1979, 1981). Denna grundas i teo-
rin om The Common Underlying Proficiency (CUP) som handlar om att språk har en gemensam bas, 
en så kallad gemensam underliggande förmåga (1981). Denna förmåga möjliggör att läs- och skriv-
färdigheter, inlärningsstrategier och begrepp kan överföras mellan språk, tvärspråklig transfer. En 
sådan överföring främjas genom att elevers läsande och skrivande på flera språk uppmuntras. 

För att andraspråkselever ska kunna utveckla sin läs-och skrivförmåga på ett framgångsrikt sätt 
krävs, enligt Cummins (2016), att de blir engagerade i undervisningen. The Literacy Engagement 
Framework (LEF) är en modell som beskriver gynnsamma förutsättningar för andraspråkselevers 
utveckling av läs- och skrivförmåga (se figur 1). Genom olika dimensioner av undervisning illustre-
rar modellen hur andraspråkselever kan bli engagerade och delaktiga i olika litteracitetspraktiker 
skolan. En förutsättning för att elever ska kunna utveckla goda läs- och skrivkunskaper är att de har 
en god tillgång till olika typer av texter i sin vardag. Alla elever har inte en rik tillgång på böcker 
hemma och skolan har därför ett viktigt ansvar att kompensera för det (Cummins, 2016). Att vara 
engagerad och ha en positiv attityd till läsning har i tidigare studier visats ha stor betydelse. Cummins 
(2016) konstaterar att det i PISA 2009 finns en tydlig korrelation mellan elevers bristande läs-
engagemang och deras resultat på läsförståelsetestet. En negativ inställning till läsning korrelerar 
med låga resultat på lästestet och vice versa. 

För att eleverna ska vilja engagera sig i läsning krävs att a) elevernas meningsskapande stöttas, b) 
undervisningen aktiverar elevernas förkunskaper och kopplar till deras liv, c) elevernas olika identi-
teter bekräftas och d) deras kunskap om det skolrelaterade språket utvecklas. Att stötta 
meningsskapande (scaffold meaning) handlar om att på olika sätt ge stöd i elevernas förståelse av 
ämnesinnehållet. Detta kan bland annat ske genom att lärare använder bilder, modeller eller att ele-
vernas förstaspråk används. Att arbeta i mindre grupper kan också vara ett sätt att stötta 
meningsskapandet liksom andra konkreta undervisningsstrategier som gör innehållet mer förståe-
ligt. Att koppla till elevernas liv (connect to students’ lives) innebär att lärare aktiverar elevernas 
förkunskaper och att undervisningen bygger på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Att akti-
vera bakgrundskunskaper före läsningen av en text är exempelvis något som är väsentligt för alla 
elever men kan vara särskilt viktigt för flerspråkiga elever som kan ha andra typer av erfarenheter 
med sig av betydelse för att förstå innehållet i en text. Genom att eleverna får sätta in undervisnings-
innehållet i en kontext ges de möjligheter att förstå ett mer komplicerat språk och får därmed 
möjlighet att utföra mer kognitivt krävande uppgifter. Att bekräfta elevernas olika identiteter (affirm 
identity) handlar om att synliggöra och bekräfta den personliga, kulturella eller språkliga identiteten. 
Alla elevers engagemang i skolan påverkas av på vilka sätt och i vilken utsträckning undervisningen 
bekräftar deras identiteter. När elevernas kultur och identiteter värderas, ökar sannolikt deras enga-
gemang i skolarbetet. Ett sätt att bekräfta andraspråkselevers språkliga identitet är att låta dem få 
använda sina språkliga resurser som en tillgång i skolarbetet. Att utveckla elevernas kunskap i det 
skolrelaterade språket (extend language) är en nödvändighet för andraspråkselever och detta behö-
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ver uppmärksammas i skolans alla ämnen. Elevers språkliga medvetenhet kan också utvecklas, vilket 
exempelvis kan ske genom att lärare uppmärksammar elevernas språkliga kunskaper och gör tvär-
språkliga jämförelser. Att eleverna får visa och använda sina språkliga resurser stimulerar sannolikt 
deras nyfikenhet på språk och deras engagemang, vilket också kan hjälpa eleverna att bli mer med-
vetna om sin inlärning (Cummins, 2016, 2017b). 

 

Figur 1. The Literacy Engagement Framework (Cummins, 2016) 

Vi ser The Literacy Engagement Framework som en relevant modell att ta som utgångspunkt för att 
på ett bra sätt kunna synliggöra hur skolans läsundervisning och även läsläxor i mer eller mindre 
grad kan bidra till att stötta elevernas meningsskapande, knyta an till elevernas erfarenheter och liv, 
stärka identiteter och utvidga språket. 

Lärares uppfattningar 
I den här artikeln presenteras lärarens perspektiv med utgångspunkt i forskning om lärares uppfatt-
ningar (teachers’ beliefs), där läraruppfattningar generellt visar att lärares erfarenheter, 
föreställningar och övertygelse är med och formar deras praktik och därmed har betydelse för elevers 
lärande och utveckling (Duek m fl., 2020; Fives & Buehl, 2016; Kalaja m fl., 2015; Kulbrandstad m 
fl., 2020). Kunskap om lärares uppfattningar om exempelvis ett andraspråksperspektiv i skolans 
svenskundervisning är således viktig för att forskningen ska kunna bidra till att utveckla både effek-
tiva och identitetsstärkande sätt att arbeta i skolan. Fives och Buehl (2012) beskriver hur 
läraruppfattningar kan betraktas som mer eller mindre explicita eller implicita, stabila eller dyna-
miska och generella eller situerade. Även om några uppfattningar är mer stabila än andra och svårare 
att ändra vill vi i den här artikeln ta avstamp i en kontextuell syn på uppfattningar, som något dyna-
miskt, föränderligt och beroende av interaktionen mellan individer i en given kontext. Detta 
implicerar att uppfattningar också kan vara föremål för förändring om interaktionen förändras, det 
vill säga att uppfattningar inte bara har kognitiva utan också sociala dimensioner samt att 
uppfattningar både påverkar och påverkas av interaktion (Barcelos, 2003; Kalaja, m fl. 2015). En 
sådan syn på uppfattningar som meningsskapande och med betydelse för hur olika människor age-
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rar, gör kunskap om just lärares uppfattningar viktig, eftersom den bär central social och kulturell 
information av betydelse för skolans praktiker. 

För att förstå hur uppfattningar manifesteras i lärares praktik, behövs kunskap om hur lärares under-
visning grundar sig i uppfattningar, som formats genom formell utbildning, modellinlärning, 
forskningsrön och så vidare. En viktig förutsättning för undervisning i språkligt heterogena klasser 
är således lärares erfarenheter av samt kunskap och uppfattningar om bland annat andraspråks-
inlärning och flerspråkighet. Ofta lyfts och diskuteras hur skolan av tradition präglas av en tydligt 
enspråkig norm eller bias (May, 2014; Ortega, 2014), som gör att undervisning i språkligt och kul-
turellt heterogena klassrum innebär stora utmaningar och bidrar till att många elevers språkliga och 
sociala kapital osynliggörs och därmed inte värderas (Creese & Blackledge, 2010; Martin-Jones & 
Jones, 2000). 

METOD OCH MATERIAL 
Det material som ligger till grund för den här artikeln är insamlat på en mindre ort och på en skola 
i en klass med elever i årskurs 3. Materialet består av klassrumsobservationer genomförda vid fyra 
tillfällen samt intervjuer med klassläraren, som vi kallar Karin. Vid observationerna, som varade 60–
90 minuter, gjordes fältanteckningar och delar av observationerna ljudinspelades samt transkribe-
rades. Intervjuerna har följt en intervjuguide och har tagits upp som ljudfil och därefter 
transkriberats ordagrant.  

Urval 
Platsen och kontexten för fallstudien har betydelse och skolan och klassen valdes utifrån två kriterier. 
Det skulle vara en skola och klass med en hög andel nyanlända elever och en klasslärare med gedigen 
erfarenhet av läsundervisning på lågstadiet. Det skulle också vara en skola i en mindre tätort i en 
kommun där man tagit emot en stor andel nyanlända familjer sedan den stora flyktingvågen runt år 
2015 i förhållande till kommunens folkmängd. På den aktuella skolan har andelen elever med 
utländsk bakgrund tidigare varit låg. Upptagningsområdet för skolan präglas för övrigt av familjer 
med låg utbildningsbakgrund. Läsåret 2018/19 hade endast 29 procent av föräldrar till eleverna i 
grundskolan eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets genomsnitt på 59 procent (Skolverket, 
2020). I den aktuella klassen har cirka hälften av eleverna flerspråkig bakgrund med flera olika språk 
finns representerade. I klassen arbetar en studiehandledare i arabiska med lärarutbildning från 
ursprungslandet samt en assistent och vid vissa lektioner finns en eller flera resurslärare tillgängliga. 
Den aktuella klassläraren har lång erfarenhet av att undervisa på lågstadiet som klasslärare. 

Analys 
Transkripten från observationerna har analyserats med utgångspunkt i en kvalitativ innehållsanalys 
(Patton, 2002) med en deduktiv ansats. I analysen har vi använt Cummins modell The Literacy 
Engagement Framework (2016) och de olika dimensionerna av undervisning: a) stötta menings-
skapande (scaffold meaning), b) koppla till elevernas liv (connect to students’ lives), c) bekräfta 
elevernas olika identiteter (affirm identity) och d) utvidga det skolrelaterade spra ̊ket (extend 
language). Viktigt att notera är dock att de olika dimensionerna i modellen är integrerade med 
varandra och inte alltid helt enkla att åtskilja. Transkriptet från intervjun har analyserats med kvali-
tativ innehållsanalys (Patton, 2002) med induktiv ansats. Den innehållsliga analysen fokuserade på 
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hur uppfattningar om läsundervisning, läsläxor och svenskämnet i ett flerspråkighet- och andra-
språksperspektiv framträder i det läraren Karin berättar. I resultatdelen nedan presenteras 
inledningsvis läraren Karins tankar om hur hon skapar engagemang för läsning hos sina elever och 
sedan ett avsnitt om läsläxor som en del av skolans läsundervisning. Läraren som deltar i den här 
studien har tagit fasta på detta och läsläxan är därför en central del i hennes undervisning, vilket 
motiverar vårt fokus på läsläxan i analysen.  

RESULTAT 

Tillgång till böcker, läslust och engagemang 
Att skapa läslust och engagemang är något som Karin uppfattar som viktigt. Hon beskriver hur hon 
på olika sätt uppmuntrar eleverna att läsa, både under terminerna och när de har skollov. Eleverna 
kan exempelvis få små utmaningar där de ska läsa för någon på olika sätt – upp-och-ner, under ett 
täcke eller läsa skyltar på väg till affären. Karin har ett nära samarbete med skolbiblioteket och även 
med ortens bibliotek, vilket hon beskriver som betydelsefullt. Med deras hjälp kan de få lådor med 
böcker av en viss författare eller utifrån ett särskilt tema som passar åldersgruppen och som passar 
både pojkar och flickor. Att ge eleverna en god tillgång till olika typer av böcker och att skapa enga-
gemang för läsning, är viktiga utgångspunkter i LEF-modellen (Cummins, 2016) och är alltså något 
som Karin betonar.  

I valet av litteratur i läsundervisningen och för läsläxor ger Karin endast möjlighet att läsa böcker på 
svenska i syfte att förbereda eleverna för en framtid i Sverige. Hon menar att det därför vore att göra 
eleverna en “otjänst” att fokusera på eller involvera andra språk i läsundervisningen: “Jag har faktiskt 
enbart utgått från svenska. Jag har faktiskt inte ens tänkt tanken att gå in på ett annat språk där”. 
Hon tillägger dock att ”Det borde va både ock naturligtvis”. Hon berättar vidare att många av ele-
verna lånar böcker på biblioteket på sina modersmål och säger: ”även om inte jag har prioriterat det 
i min undervisning så, så vet jag att dom tar möjligheterna”. Karin har alltså inte sett det som sin 
uppgift att bidra till att eleverna läser på andra språk, men däremot tar hon ett stort ansvar för att de 
utvecklar goda förmågor i att läsa på svenska. 

I läsundervisningen ingår också arbetet med uppföljning av läxor och detta varieras utifrån Karins 
medvetna strategier. Hon berättar att eleverna alltid får läsa upp läsläxan för henne i årskurs ett och 
två samt att de tillsammans talar om innehållet. I årskurs tre däremot ”kan jag göra lite olika 
beroende på vad jag är ute efter”, säger hon. Som en uppföljning av läsläxan kan eleverna exempelvis 
få uppgifter som att de ska svara på innehållsfrågor utan att ha tillgång till texten eller att de får en 
lucktext. Till lucktexten får de ibland ord att välja på och ibland inte. Genom att uppföljningen av 
läsläxan varieras kan eleverna inte ta för givet hur denna ska följas upp. Variationen gör också arbetet 
mer lustfyllt för eleverna, menar Karin och bidrar således till att öka engagemanget. Om eleverna är 
engagerade och intresserade ökar också sannolikt möjligheterna till att de utvidgar språket eller får 
ny kunskap om något specifikt, vilket också beskrivs i andra delar av LEF-modellen (Cummins, 
2016). 

Läsläxor som del av skolans läsundervisning 
Klassläraren Karin har som nämnts mycket lång lärarerfarenhet och tydliga uppfattningar om läs-
undervisningens betydelse, grundade i både forskning och erfarenhet och läsläxor är en viktig del i 
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Karins läsundervisning. Läsundervisningen följer en tydlig struktur där läsläxor ges vid två tillfällen 
varje vecka och är de enda läxor som eleverna får. Karin betonar att läsförståelse är en viktig grund 
för allt lärande och därför prioriteras läsläxor framför andra läxor under lågstadiet. Både i läsunder-
visningen och i arbetet med läsläxor använder Karin boken Pojken och Tigern (Westman, 2002), som 
hon har använt i många år och som finns i två olika svårighetsgrader. Läxorna är individanpassade 
och eleverna får läsläxor i sina respektive böcker. De uppmanas att läsa läxan minst tre gånger 
hemma. Till boken finns också ett arbetsmaterial som Karin använder, med olika typer av uppgifter 
som fokuserar såväl språkliga som innehållsliga aspekter. Utifrån elevernas läsförmågor tilldelas de 
en av de två varianterna av boken och de arbetar sedan med läsläxan i grupper om tre till fyra elever, 
där eleverna har bok med samma svårighetsgrad. Karin är alltid med och lyssnar när de läser. Även 
vid uppföljningen av läsläxan används dessa grupper. Sättet att arbeta är, som nämnts tidigare, 
inspirerat av guided reading, en modell för arbete med läsinlärning, som fokuserar differentierad 
undervisning med elever organiserade i små grupper (Clay, 1991a, 1991b; Fountas & Pinnell, 1996).  

Knyta an till elevernas erfarenheter och liv 
Inför själva genomläsningen av den text som eleverna ska få i läxa förbereder Karin eleverna genom 
att aktivera deras bakgrundskunskaper och skapa förförståelse. När Karin introducerar läsläxan väl-
jer hon ut svåra ord, skriver upp dem på tavlan och går igenom dem innan de ska läsa texten. Hon 
väljer ut ord som hon själv tror kan vara svåra, men poängterar att det inte alltid är så lätt att veta 
vilka ord som uppfattas som just svåra. Orden bidrar till att bygga förförståelse kring läsningen. 
Karin säger: ”när man plockar vissa ord i en kronologisk ordning så kan man också skapa en för-
förståelse för innehållet därför att det blir lite av en berättelse när man går igenom orden” och detta 
är en hjälp för eleverna vid läsningen. Genom att aktivera elevernas bakgrundskunskaper och tidi-
gare erfarenheter ges möjligheter att förstå ett mer komplicerat språk och även utföra uppgifter som 
är mer kognitivt krävande (Cummins, 2016). 

I samband med att eleverna läser ett avsnitt i Pojken och Tigern möter de det franska lånordet 
”pommes frites”. I flera läsgrupper har eleverna svårigheter med att uttala ordet korrekt, vilket 
nedanför kommenteras under rubriken ”Utvidga språket”. För att få eleverna att uttala ordet rätt 
frågar Karin dem vad de beställer till hamburgaren när de ska beställa hamburgare. Samtliga elever 
uttalar då ordet korrekt och Karin tar således hjälp av elevernas vardagliga erfarenheter för att 
komma fram till hur ordet ska uttalas. Eleverna vet vad pommes frites är men de verkar inte ha 
reflekterat över stavningen tidigare, vilket gör att svårigheten uppstår. I stället för att direkt tala om 
hur ordet uttalas låter hon eleverna komma fram till det själva genom att ge den stöttning som 
behövs. 

Stötta meningsskapande 
Att uppmärksamma vissa ord före läsningen av en text är ett konkret sätt att stötta menings-
skapandet och som också hänger ihop med att inventera elevernas bakgrundskunskaper och tidigare 
erfarenheter (Cummins, 2016). För att stötta elevernas förförståelse och tillägnande av innehållet i 
texten använder Karin exempelvis bilder. Bilderna som används i läsundervisningen och som också 
är kopplade till arbetet med läsläxor handlar här om de bilder som finns i läseboken. De senaste åren 
har Karin förändrat sin undervisning för att anpassa den till nya elevgrupper genom att bland annat 
förstärka texternas innehåll med bilder och kroppsspråk samt genom att arbeta mer med ord-
förståelse och elevernas förförståelse. Bilderna som finns i läseboken använder Karin för att stötta 
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meningsskapandet men hon försöker också att medvetandegöra eleverna om på vilket sätt bilderna 
kan stötta förståelsen. Ett exempel är när de i Pojken och Tigern läser att ”pojken vadar”. Karin ber 
eleverna att se på bilden, som illustrerar när pojken vadar i vattnet på en åker, och frågar dem vad 
pojken på bilden gör. Hon ger dem en ledtråd och säger att de har läst i texten vad han gör. Hon ber 
dem sedan att leta upp den meningen där det står vad pojken gör och eleverna börjar leta och ger 
olika förslag på vilket ord som avses. Till slut säger en elev ”bada” varpå Karin säger: ”det står inte 
badade, det står något annat”. Eleverna föreslår ”dykte” och ”simmade” och Karin stöttar dem då 
vidare med att ge dem början på meningen när hon säger: ”Medan regnet - läs där”. Samtalet 
fortsätter på följande vis med gruppen som består av fyra elever som benämns elev 1, 2, 3 och 4: 

Karin: Medan regnet öste ner … och så kommer det 

Elev 1: vadade 

Karin: vadade han över åkern. Titta på bilden. Här visar dom vad pojken gör när han 
vadade. 

Elev 2: vad betyder vadade? 

Karin: det är det jag vill att ni ska komma på. För bilden talar om det. Vad gör man 
alltså när man vadar? 

Elev 3: badar 

Karin: nej, det betyder inte badar. Vad är det han gör på bilden? 

Elev 3: han går till järnverket 

Karin: och vad är det han går igenom? 

Elev 3 och 4: vatten 

Karin: ja han går i vattnet och när man går i vatten då kallas det att man vadar. Det 
här är ju åkern, det har regnat så mycket, hela åkern är full med vatten, då går han 
över åkern, det kallas för att han vadar. 

Elev 1: är det sant! 

Karin: ja, förstår ni ordet? [eleverna svarar jakande] Det är alltså skillnad på vadar och 
badar. 

Exemplet ovan visar att det tar tid innan eleverna kommer fram till vad ordet ”vadar” betyder, men 
Karin låter det få ta tid och hon vill att de själva ska komma fram till svaret med hjälp av den stöttning 
som behövs. Trots att eleverna med Karins hjälp har identifierat ordet ”vadar” visar elev 2 att hen 
ändå inte förstår vad ordet betyder. De fortsätter därför att tala om bilden och vad de ser och till-
sammans reder de så småningom ut vad ordet betyder samt skillnaden mellan ”vada” och ”bada”. 
Hon stöttar eleverna i att själva utveckla strategier för att förstå de texter de läser. 

Sättet som Karin arbetar med läsläxor, det vill säga att undervisningen är differentierad och organi-
serad i små grupper, är något som stöttar meningsskapandet, då detta kan vara en utgångspunkt för 
att skapa en gemensam förståelse genom samtal och interaktion enligt LEF (Cummins, 2016). Karin 
menar att hon försäkrar sig om att eleverna har förstått texten som de läser genom kontrollfrågor 
och genom samtalen i smågrupper. Ibland sker kontrollen genom skriftliga läxförhör. Karin menar 
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att hennes intuition hjälper till ”att sätta fingret på vad det är som gör att man förstår att dom 
förstår”. I och med arbetet i grupperna får eleverna omedelbar återkoppling på sin förståelse av 
texten som ju hänger nära samman med förståelsen av de språkliga aspekterna, som nämndes ovan. 

Stärka elevernas identiteter 
I läsundervisningen och arbetet med läsläxor finns i vårt observationsmaterial inga exempel på att 
elevernas flerspråkiga och flerkulturella identiteter stärks och bekräftas, så som att elever med olika 
språkbakgrunder får visa och använda sina tidigare erfarenheter. Elevernas kunskaper i andra språk 
är inget som Karin uppmärksammar eller gör kopplingar till. Hon frågar exempelvis inte vad ett 
visst ord heter på deras modersmål, som skulle visa att hon är intresserad av deras språkkunskaper. 
Genom att visa intresse för det eleverna kan och genom att göra tvärspråkliga jämförelser kan 
elevernas engagemang öka, vilket Cummins (2016) menar är betydelsefullt för elevernas motivation. 
Elevernas mångfald vad gäller språk synliggörs därmed inte i klassrummet. I början av varje lektion 
går Karin igenom datum och dagens namnsdag och detta görs med en svensk almanacka. Det är 
dock ett begränsat observationsmaterial vi har och vi kan därför inte säga något om lärarens hela 
undervisningspraktik. I intervjun med Karin framkommer emellertid hennes uppfattningar om fler-
språkighet som resurs och om ett andraspråksperspektiv i svenskundervisningen, vilket vi 
återkommer till nedan.  

Utvidga språket 
Att arbeta med att utveckla elevernas språk är en naturlig del i undervisningen på lågstadiet och ett 
språkligt fokus är något som tydligt framträder i materialet. Karin bekräftar att hon arbetar medvetet 
med att utveckla elevernas läsförståelse, men att eleverna får ett läsflyt är lika viktigt som att de också 
förstår det de läser. En självklar del i att utveckla ett språk är att utvidga ordförrådet (Cummins, 
2016) och när det gäller de flerspråkiga eleverna brukar Karin vara särskilt uppmärksam på om det 
finns ord som hon tror att de inte förstår. Även om hon uppmanar eleverna att fråga när de inte 
förstår brukar hon ändå själv märka när de inte förstår, genom att eleverna tvekar eller att de inte 
vet hur ett ord ska uttalas eller betonas. 

En annan del i att utveckla språket handlar om att utveckla elevernas språkliga medvetenhet 
(Cummins, 2016). Klassrumsobservationerna visar att Karin är mycket lyhörd för hur barnen uttalar 
och betonar ord och nedan följer ett exempel där en grupp på tre elever ska läsa följande meningar 
ur texten i Pojken och Tigern: ”Om han bara kunde ta sig över till banvallen! Sedan kunde han gå 
utmed spåret”. Eleven som läser högt läser gå ut med i stället för gå utmed och läraren stannar upp 
och förklarar skillnaden. Eleven får läsa om meningen och läser ut med spåret igen. Då utspelas 
följande dialog: 

Karin: Du delar på det ordet. Sedan kunde han gå ut med läste du. Hör ni någon 
skillnad? Ut med spåret eller utmed spåret. 

Elever: ja 

Karin: Vad blir skillnaden? 

Elev: Man sätter inte ihop dem. 

Karin: Och vet ni, då kommer det att betyda annorlunda. Om jag säger så här: jag ska 
gå ut med Leia, vad gör jag då? [tystnad uppstår] 
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Elev: En date [alla brister ut i skratt] 

Karin: Ja, det skulle det kunna bli om DU går ut med henne. Jag skulle kunna gå ut 
med Leia för jag har rastvakt. Jag går ut tillsammans med henne alltså. Fast det var rätt 
kul! Utmed är samma som bredvid. Märkte ni vilken skillnad det blev? 

Karin fångar upp sådana tillfällen och ger individuell återkoppling till var och en när de läser i liten 
grupp, vilket alltså sker två gånger varje vecka. På detta sätt utvecklas elevernas språkliga medveten-
het genom att de får omedelbar återkoppling på sin förståelse av texten, men också på uttal. I 
samband med läsningen är Karin noga med att orden uttalas korrekt och att eleverna inte ändrar 
ordet eller tar bort ändelser när de läser. Det finns ett tydligt fokus på korrekthet i undervisningen. 
Det sker ofta att eleverna får läsa om ett ord eller en mening när de läser i smågrupperna. Distinkt-
ionen mellan lång och kort vokal och enkel och dubbeltecknad konsonant uppmärksammas vid flera 
tillfällen i grupperna. Ordet ”doppade” uppmärksammas i en grupp när en elev uttalar ordet 
”dopade”. Karin säger: ”dopade, doppade, två p:n blir doppade. Han doppade den, blötte den i vatt-
net”. Hon förklarar också vad ordet betyder i samband med att uttalet fokuseras. ”Banvall” är ett 
annat ord som Karin stannar upp vid när en elev läser ”banval”. Karin visar och poängterar 
skillnaden mellan ett långt a-ljud och ett kort a-ljud (i banvall). Vid ett tillfälle förklarar hon för en 
elev som inte gör ett uppehåll i läsningen vid punkt att eleven måste tänka på det. Hon säger: ”Du 
måste vara noggrann med punkt, annars blir det svårt att förstå”. Att uppmärksamma elevernas mo-
dersmål och göra tvärspråkliga kopplingar är ett annat sätt att arbeta med språklig medvetenhet 
(Cummins, 2016). Detta ser vi dock inga exempel på i de observationer vi gör.  

Karins uppfattningar om läsning och läsläxor i en språkligt 
heterogen klass 
Karin beskriver att hon har fått tänka om när det gäller undervisningen i och med att elevgruppen 
förändrats. Hon beskriver hur hon de senaste åren har förändrat sin undervisning för att anpassa 
den till nya elevgrupper på följande sätt: genom att ha en mer strukturerad läsundervisning, förstärka 
texternas innehåll med bilder och andra modaliteter samt genom att arbeta mer med ordförståelse 
och elevernas förförståelse. Karin anser att hon har tillräcklig kunskap för att undervisa även i språk-
ligt heterogena klassrum. Hon fått nya perspektiv genom en kompetensutvecklingsinsats om 
flerspråkig undervisning som hon säger”…har gett bra tips, kanske lyft fram saker som man har haft 
på känn men som man fått lite mer på pränt”. Karin har blivit mer medveten om att det är viktigt 
att ge flerspråkiga elever gott om tid att tänka när frågor ställs i klassrummet och hon har blivit 
”…mer medveten om att man har alltid för bråttom. Men det var en bra tankeställare, för att man 
kanske väntar fem sekunder nu då istället för dom där två eller tre som man gjorde förut.” 

När det gäller arbetet med läsläxor hemma och samarbetet med föräldrarna betonar Karin vikten av 
att informera om hur hon vill att det arbetet ska gå till, vilket görs i samband med utvecklingssamtal 
tidigt vid terminsstart. De instruktioner som Karin ger föräldrarna är att de ska sitta med och lyssna, 
även om de inte förstår vad barnen läser, och att barnen ska läsa texten minst tre gånger samt att de 
ska se till att boken kommer tillbaka till skolan efter varje läxtillfälle. Hon har därmed en uttryckt 
ambition att involvera föräldrarna i barnens läxläsning. I hennes instruktioner är det tydligt vad hon 
förväntar sig av eleverna. Föräldrarna ges en praktisk roll som lyssnare och kontrollant. De ges inga 
instruktioner om att de på något sätt ska samtala om eller bearbeta textens innehåll. Det arbetet sker 
följaktligen i princip uteslutande i skolan. 
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Karin ser det som sin uppgift att eleverna på ett effektivt sätt utvecklar det svenska språket. Hon är 
medveten om betydelsen av modersmålsundervisning, men lyfter att det är en frivillig verksamhet 
och att samarbetet med modersmålslärarna på skolan är svagt. Hon betonar modersmålsundervis-
ningens betydelse: ”För här har det ju verkligen svängt, forskningen har ju visat det. Att det är bra 
att kunna sitt eget språk för att lära ett nytt”. Oavsett uppfattningar och insikter om modersmålets 
betydelse visas ovan att enspråkighetsnormer och de vanor och erfarenheter som är förknippade 
med en god läsundervisning i svenska gör att steget inte tas till att organisera undervisningen så att 
(fler)språklig variation blir en integrerad del. 

Sammanfattningsvis kan vi genom dessa resultat konstatera att Karins undervisning omfattar 
mycket av det som krävs för att elever ska finna engagemang för och utveckla sitt läsande i flera 
dimensioner, i relation till The Literacy Engagement Framework (2016). Hennes uppfattningar om 
vikten av förförståelse präglar hennes sätt att undervisa. Språk- och begreppsutveckling är ledord 
och detta är också vad vi har kunnat se under våra observationer i klassrummet, bland annat. 
Elevernas förståelse för texterna stöttas inför läsningen av ett nytt kapitel genom lärarens medvetna 
arbete med att utveckla språket (extend language) och stöttning i elevernas meningsskapande 
(scaffold meaning). Det förstnämnda arbetar läraren medvetet med i helklassundervisningen då ord 
och uttryck gås igenom samt vid närläsningen i grupper. I och med att Karin lyssnar när eleverna 
läser och samtalar med dem om innehållet i texterna två gånger per vecka får eleverna individuell 
återkoppling på såväl läsflyt som förståelse. Elevernas meningsskapande stöttas genom att innehållet 
i texten förtydligas med exempelvis bilder eller kroppsspråk. Hon nämner också betydelsen av 
samtal om texter, det vill säga att läsning inte behöver vara en tyst och enskild aktivitet i alla sam-
manhang. Även lustfyllt och lekfullt läsande ger hon exempel på när eleverna får olika typer av 
läsutmaningar på loven, såsom att ge dem läsbingo eller en läsloppa. Dessutom aktiveras elevernas 
förförståelse när kopplingar mellan textinnehåll och elevernas vardagsliv (connect to students’ lives) 
görs, såväl under förberedelser inför som när läsläxan bearbetas i efterhand i skolan.  

Vid de observationer vi har gjort och i intervjun kan vi dock se att elevernas flerspråkiga identiteter 
inte ges utrymme i läsundervisningen (affirm identity) och betydelsen av dessa aspekter för de fler-
språkiga elevernas läsutveckling speglas heller inte i lärarens uppfattningar om flerspråkighet som 
resurs. Trots att läraren arbetar medvetet språk- och kunskapsutvecklande saknas ett andraspråks-
perspektiv i undervisningen.  

DISKUSSION 
Läraren i vår studie har, trots sin långa lärarerfarenhet, lite erfarenhet av och begränsade kunskaper 
om undervisning riktad till andraspråkstalande elever. Den aktuella skolan har länge, fram till nyli-
gen, varit en i hög grad språkligt homogen skola och är fortfarande i hög grad präglad av enspråkiga 
normer. I all välmening utgår undervisningen från vad Daugaard och Dewilde (2017) benämner 
”myten om målspråket”, som tar utgångspunkt i föreställningen att en god språkundervisning sker 
uteslutande på målspråket, det vill säga svenska i det här fallet. På så sätt kan man förstå det motstånd 
som många lärare visar inför tanken att involvera fler språk i undervisningen. En sådan uppfattning 
uttrycks explicit i intervjun, nämligen när läraren säger att det vore att ”göra eleverna en otjänst” att 
låta dem läsa på sitt modersmål och när hon beskriver sin främsta uppgift som att ”ge eleverna en 
god svenska”. Samtidigt finns det en motsägelse i det att Karin också reflekterar över att hon gärna 
skulle inkludera elevernas modersmål i undervisningen och att hon har kunskap om modersmålets 
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betydelse för lärande genom vidareutbildning. Ännu återspeglas inte denna kunskap i Karins prak-
tik. Vilka uppfattningar lärare har påverkar i stor utsträckning de didaktiska val som görs i 
klassrummet (Fives & Buehl, 2012) och även deras förväntningar på elever (se t.ex. Pettit, 2011). 
Relationen mellan lärares uppfattningar, kunskap och praktik är komplex och hur det i sin tur kopp-
las till förändrade undervisningspraktiker lika komplext (Kulbrandstad m fl., 2020). Att inventera 
vilken kunskap lärare som idag arbetar i språkligt och kulturellt heterogena skolor önskar och saknar 
framstår som mycket angeläget, samtidigt som det är lika viktigt att arbeta med hur denna kunskap 
kan transformeras i undervisning.  

Ett sätt att bekräfta elevers identitet, är att involvera och se hemmet som resurs i skolarbetet. Läsläxor 
är centrala i Karins läsundervisning. För flerspråkiga familjer kan samarbetsläxor (Strandberg, 2018) 
också skapa naturliga sätt att använda och stärka familjens samlade språkliga resurser. Familjernas 
gemensamma språk kan nyttjas som länk för att utveckla såväl språklig som metaspråklig kompetens 
hos barnen, bidra till meningsskapande i läsningen och textbearbetningen samt därtill utveckla deras 
flerspråkighet – där även utvecklandet av svenska är ett viktigt mål. Härigenom stärks också elever-
nas flerspråkiga identiteter. Det finns begränsad forskning om flerspråkiga och nyanlända elevers 
egna erfarenheter av skolans läsundervisning och läsläxor och vilka specifika utmaningar eleverna 
upplever och som kanske inte är kända för läraren (Duek, 2017; Ljung Egeland, 2015; Ljung Egeland 
m fl., 2018). Sådan vidare forskning måste ses som angelägen.  

Avslutningsvis vill vi betona att vi i vår fallstudie medvetet har valt att samla materialet i en klass 
med en lärare som har lång erfarenhet när det gäller grundläggande läs- och skrivundervisning. 
Wedin (2020) lyfter till diskussion ett centralt dilemma i praktiknära forskning om flerspråkiga 
elever där undervisningsexempel lätt kan uppfattas som mindre goda. Hon lyfter fram att kunskapen 
om dessa elevers villkor för lärande av olika anledningar generellt sett är liten och att lärare gör så 
gott de kan utifrån de förutsättningarna. Vårt intresse var att genomföra studien i en klass och på en 
skola där en stor förändring skett på kort tid, från en liten till en stor andel flerspråkiga elever och 
där erfarna lärare på olika sätt har förändrat sin undervisning med olika fokus. Vid den aktuella 
skolan har lärare relativt nyligen påbörjat ett sådant förändringsarbete. Vår studie ger exempel på 
vad en sådan förändringsprocess kan resultera i, men forskning visar samtidigt att förändrings-
processer tar tid, inte sällan uppemot tio år (Blossing, 2008). Eftersom det finns två svenskämnen är 
det också viktigt att poängtera att elever som läser enligt kursplanen i svenska som andraspråk har 
rätt att få undervisning av lärare som är utbildad i ämnet. Klassrumsobservationerna och Karins 
erfarenheter ger en bild av hur hon trots att hon saknar utbildning i svenska som andraspråk till viss 
del anpassar sin läsundervisning genom att arbeta med texterna, men av förklarliga skäl inte med ett 
tydligt andraspråksperspektiv. En oreflekterad enspråkig norm gör det svårare att bryta vanor i 
undervisningen (May, 2014; Ortega, 2014), särskilt om man som lärare själv har sett få exempel på 
identitetsstärkande undervisning i språkligt heterogena klassrum. Att bli medveten om sina egna 
uppfattningar om flerspråkighet och hur traditionell läsundervisning och läsläxor präglas av en-
språkiga normer i skolan, kan vara ett första steg i att förändra undervisning på sikt. Detta kan stärka 
lärares professionsutveckling så att den anpassas till språkligt heterogena elevgrupper.  
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Inclusion as mental models: Learning 
processes among educational teams in 
special classes  

Johan Edin 

SAMMANFATTNING 

Inom den svenska grundskolan är segregerade specialklasser för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar vanligt förekommande. Syftet med denna artikel har varit att undersöka hur 
arbetslagsmedlemmar i specialklasser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
konstruerar mentala modeller och genom dessa belysa hinder och förutsättningar för organisatoriskt 
lärande. Detta gjordes genom arbetslagsmedlemmarnas tolkning och förståelse av begreppet 
inkludering. I analysprocessen användes ett organisationsteoretiskt ramverk för att synliggöra 
hinder och möjligheter för organisatoriskt lärande. I artikeln identifieras ett flertal olika mentala 
modeller kopplat till inkludering. I flera fall fungerade de mentala modellerna som ett hinder i 
utvecklandet av organisatoriskt lärande. Resultaten visar att inkludering sågs som ett hot mot 
specialklasser och att ett kategoriskt perspektiv relaterat till elevernas diagnoser var framträdande. 
Synen utmanades inte och blev ett hinder i lärandeprocessen. Resultaten visar också hur tolkningen 
av begreppet inkludering användes för att legitimera segregerande specialklasser för elever med 
ADHD och autism. Vidare framkom att arbetslagsmedlemmarnas resonemang motiverades av vad 
som ansågs vara det bästa för eleverna. Om mentala modeller inte synliggörs och problematiseras 
riskerar de att skapa hinder för organisationsutveckling och lärande. Något som i sin tur får effekter 
gällande rätten till likvärdig utbildning, särskilt när det gäller elever med ADHD och autism. 

Nyckelord: specialpedagogisk forskning, organisatoriskt lärande, arbetslag, specialklasser, 
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INTRODUCTION 
In special educational research, inclusion has become something of a catchphrase, and it is almost 
impossible to conduct research in the field without touching on the concept of inclusion. There is 
no doubt that inclusion is important in special educational research, not least when it comes to 
segregated learning environments. However, to understand special education settings, not only the 
concept of inclusion but also the present segregated learning environments need to be scrutinised 
(Göransson et al., 2020; Skrtic, 1991). In this article, the concept of inclusion is used as a way to 
locate obstacles and prerequisites regarding aspects of organisational learning in educational teams 
in special classes designed for pupils with autism spectrum disorders (ASDs) and attention 
deficit/hyperactivity disorder (ADHD).   

The categorisation and segregation of pupils in Swedish compulsory schools has existed since the 
public ‘folk school’ was introduced in 1842 (Ahlberg, 2007; Berhanu, 2014; Hjörne, 2016). The 
placement of pupils in different education settings has always been a question about normality 
versus deviance, following the current discourse (Thomas, 2013). Although the justifications for 
segregating pupils have shifted over time, a categorical perspective of pupils’ shortcomings where 
the deviancy is placed within the pupil has always been present (Ahlberg, 2007; Berhanu, 2014; 
Hjörne, 2016). More recently, neuropsychiatric diagnoses have come to play a role in the creation of 
segregated learning environments (Malmqvist & Nilholm, 2016). This can be explained by the 
increase of diagnosed individuals that has been seen in recent decades (Socialstyrelsen, 2019). 
Diagnoses of pupils with disruptive behaviour, learning difficulties or attention deficits have 
emerged as a way of identifying the need for special educational support. Although the Swedish 
Education Act (SFS 2010:800) does not stipulate that a diagnosis is necessary to receive support, 
neuropsychiatric disorders (NPDs), such as ASD and ADHD, have influenced the view of pupils in 
need of support. In contrast, diagnosis is a tool in a broader understanding of pupils’ deficiencies 
and the need for a different learning environment––an environment that cannot be offered in 
regular classes––and thus, calls for separated solutions (Hjörne & Säljö, 2019b; Malmqvist & 
Nilholm, 2016). These solutions often involve special education groups and special classes designed 
to fit pupils with NPDs (Hjörne & Säljö, 2014, 2019b; Malmqvist, 2018; Malmqvist & Nilholm, 2016).  

Schools can be seen as organisations in the sense that they have several implicit or explicitly defined 
goals to achieve (Jarl, Blossing, & Andersson, 2017; Skrtic, 1991). An organisation is a rational tool 
to attain stipulated goals, meaning that the organisation is structured in such a way that the imple-
mentation process is feasible (Berg, 2011; Jarl et al., 2017).  Schools as organisations can be analysed 
at both the macro- and micro-levels. The macro-level consists of standardised and formal structures, 
whereas the micro-level is represented by professionals within pedagogical practices (Skrtic, 1991). 
In this article, special classes for pupils with ASD and ADHD and the educational teams connected 
to the classes represent the micro-level. Educational teams can be organised as interdisciplinary 
teams and consist of different professions, such as subject teachers, pupil assistants and special 
teachers. The teams’ structures vary among different schools; however, the teams’ assignments  are 
more extensive than merely teaching (Havnes, 2009). Usually, educational teams gain influence over 
pedagogical practices and teaching methods. Educational teams can function as an arena for peda-
gogical discussions to enhance practitioners’ shared competence and promote a collective learning 
process (Ohlsson, 2013; Scribner, Sawyer, Watson, & Myers, 2007). The reason for organising 
schools into educational teams is the endeavour to reach professional development at both the 
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individual and collective levels (Larsson, 2004; Skolöverstyrelsen, 1980). However, the structure of 
educational teams does not lead to a collective learning process or a problem-solving organisation 
per se (Havnes, 2009; Ohlsson, 2013; Scribner et al., 2007; Senge et al., 2000; Skrtic, 1991). In line 
with Skrtic’s (1991) reasoning, special education settings (e.g. special classes) are not organised 
rationally, which can largely be explained by the lack of collective learning and clearly defined goals 
of the role of special education in general.  

Educational teams possess a certain amount of pedagogical freedom affecting not only teaching but 
also how to handle specific groups of pupils, learning environments, and the interpretation and 
implementation of core concepts (Larsson, 2004). In a Swedish context, this means that educational 
teams at certain schools gain influence over special education settings for pupils with ADHD and 
ASD. Therefore, it is important to illuminate how individual members of the educational teams 
understand key concepts (e.g. inclusion) as a way to scrutinise obstacles and prerequisites 
concerning organisational learning processes.  

The knowledge contribution of this article is that it broadens the path of special educational research 
by using the interpretation of the concept of inclusion in combination with an organisational learn-
ing approach at the educational team level. By presenting an alternative perspective on the use of the 
concept of inclusion, it makes a significant contribution to how to understand the ways in which 
mental models can affect the organisational learning processes in educational teams. Furthermore, 
little is known about organisational learning in educational teams in special classes, an aspect that 
reinforces the relevance of this article.  

The concept of inclusion 
The aim of this article is not to present strategies in how to establish inclusive learning environments; 
nevertheless, the concept is of importance in this article. Thus, an account of the complexity and 
various interpretations of inclusion is required.  

The concept of inclusion originates from the Salamanca Declaration (UNESCO, 1994),  which stip-
ulates that only in exceptional cases should pupils in need of special educational support be placed 
in segregated learning environments. However, inclusion can also be understood as something more 
than the physical placement of pupils. It can also involve teaching methods and striving to ensure 
that all pupils are part of the whole educational context (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001; 
Haug, 2017; G. Lindqvist & Nilholm, 2014; UNESCO, 1994).  

Conceptualising inclusion is important in the understanding and analysing of special education 
settings and mental models among members of educational teams, but there is a lack of a common 
definition both in practice and among researchers (Amor et al., 2018; G. Lindqvist & Nilholm, 2014; 
Nilholm & Göransson, 2017). Haug (2017) claims that the implementation process for inclusion is 
difficult because of the gap between the realisation arena and policy documents. Thus, inclusive ed-
ucational practices cannot be realised. Dyson and Millward (2000) and Clark et al. (1999) 
illuminated the discrepancy between a school’s espoused policy of inclusion and its implementation 
into practice. In the implementation process, the policy will transform into what is more suitable in 
accordance with the pedagogical practice. The discrepancy between these two arenas can be 
explained by conflicting interests of policymakers and practitioners in the interpretation of educa-
tional core values expressed in curricula and legislation (Clark et al., 1999; Dyson & Millward, 2000).  
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Cigman (2007) lists two principles of inclusion––universalist (everyone should be included, and 
therefore, special schools are not to be a part of the educational system) and moderate (special 
educational solutions are a necessity if all pupils are to be included). The moderate view brings about 
a discussion on whether it is possible to achieve inclusive environments in special education settings 
and whether a universalist view of inclusion leads to a state of exclusion for pupils with NPDs 
(Cigman, 2007). The two principles of inclusion are also notable in the Swedish context. Several 
researchers in the field hold the position that complete inclusion cannot be fulfilled in special 
education settings (Haug, 1998; Malmqvist, 2018; Malmqvist & Nilholm, 2016). Thus, separate 
learning environments for pupils with neuropsychiatric diagnoses can never be seen as inclusive if 
inclusion is to be stated as it is in the Salamanca Declaration (Malmqvist & Nilholm, 2016). Although 
Malmqvist (2018) expresses ambiguity in his position regarding inclusion, he states that the so-called 
“neuropsychiatric paradigm is obviously a threat to inclusive education” (p. 18). Other scholars in 
special educational research, who claim that diagnosis leads to the categorisation of pupils and 
excluding strategies, share this point of view. Therefore, these diagnoses hinder the development of 
inclusive learning environments (Hellblom-Thibblin, 2018; Hjörne, 2016; Hjörne & Säljö, 2019b, 
2019a). Categorisation of pupils is often used in schools, particularly when it comes to pupils with 
neuropsychiatric difficulties (Hjörne, 2016). Hence, the focus tends to be directed towards the 
pupils’ deficits instead of inadequate learning environments, and this increases the risk of stigmati-
sation and exclusion (Hjörne & Säljö, 2013; Norwich, 2008, 2014). 

Although several researchers in the field of special education express a universalistic view of 
inclusion, some voices embrace a more pragmatic outlook. The placement of pupils can be seen as a 
dilemma (Clark et al., 1999; Dyson & Millward, 2000; Norwich, 2008, 2014) because the categorisa-
tion of pupils can both hinder and enable inclusion. Pupils who attend special classes are at risk of 
being labelled deviant, but the separated learning environment can also provide special support that 
cannot be offered in regular classes. Norwich (2008, 2014) emphasised that pupils have general, 
specific and unique needs that are not always met in an ordinary classroom. If their needs remain 
unmet, the principle of inclusion cannot be fulfilled (Norwich, 2008, 2014). However, Clark et al. 
(1999) argued that inclusion ought to be seen from a wider perspective than merely a “policy 
rhetoric” (p. 173). The adapted learning environments and teaching methods are important in the 
understanding of inclusion. This idea is shared by Kauffman and Badar (2014), who hold that 
although segregation should be avoided it is sometimes a necessity to provide adequate learning 
environments. Inclusion, which refers to including all pupils in the same class regardless of their 
needs, is not a realistic goal. More importantly, the inclusion of certain pupils in regular classes leads 
to internal exclusion. Special classes can be a way back into the educational system for pupils who 
have experienced involuntary absences from their ordinary schools. Alternative schools can function 
as an instrument for re-inclusion (McGregor & Mills, 2012).  

The complexity in how to interpret the concept of inclusion also affect pedagogical practices, such 
as special education settings, which are shaped by assumptions, preconceptions and discourses. To 
develop special education settings, the interpretation of core concepts need to be scrutinised through 
dialogue and discussions among practitioners (Ainscow & Sandill, 2010; Skrtic, 1991, 2005). In 
Swedish schools, this becomes evident as the clarification of what inclusion means is not explicitly 
outspoken in policy documents (Magnússon, Göransson, & Lindqvist, 2019), and therefore, it is 
open to different interpretations (Göransson, Nilholm, & Karlsson, 2011). Those in favour of 
separate solutions often claim that pupils with NPDs need something else, such as specific teaching 
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methods, which cannot be provided in regular education settings (Malmqvist & Nilholm, 2016). 
Those who advocate for separate solutions claim that these types of settings strengthen the learning 
outcome among the pupils and prepare them for a more inclusive environment (Hjörne & Säljö, 
2019a, 2019b; Lozic, 2014). The interpretation of inclusion is important because it affects the way in 
which special classes are organised and how they function. In this article, the educational teams’ 
interpretation of the concept is an important part of identifying mental models. 

Point of departure 
The aim of this article is to examine how members of educational teams in special classes construct 
mental models to illuminate the obstacles and prerequisites for organisational learning. The study 
seeks to answer the following research questions: 

• How do the members of the educational teams talk about and understand the concept of 
inclusion? 

• What kinds of mental models can be identified through the team members’ interpretations 
of inclusion? 

THEORETICAL FRAMEWORK 
In this article, educational teams are seen as organisations; therefore, the study takes its departure 
from a theoretical framework that focusses on organisational learning and learning organisations 
(Argyris, 1990, 1999; Argyris & Schön, 1978; Senge, 2006). Organisational learning theory is a way 
to make it possible to scrutinise learning processes in educational teams. Organisational learning,  
the fundamental component of a learning organisation, is often referred to as collective learning in 
school contexts (Larsson, 2004, 2018). Collective learning is a joint learning process that results in 
organisational development (Argyris & Schön, 1978).  

The theoretical framework draws from Senge’s (2006) model of the learning organisation presented 
in The fifth discipline. The model consists of five disciplines, but in this study, only one part of the 
model was used––mental models. The discipline is crucial when it comes to organisational learning 
and the development of a learning organisation. Mental models are described as cognitive 
assumptions, generalisations, interpretations or prejudices used to understand the world and how 
to act in certain contexts (Senge, 2006; Senge et al., 2000). Every member of a team or organisation 
has mental models that are explicit or implicit to the individual team member and the other 
members of the team. If a mental model is implicit, since it cannot be scrutinised and questioned by 
other team members it functions as a hindering factor for the development of the organisation 
(Senge, 2006). Mental models can also function as a defensive mechanism towards an outside threat. 
This strategy is used for justifying the own organisation’s raison d’être concerning, for example, 
political decisions and policies (Argyris, 1990, 1999). Mental models can reflect either individual 
perceptions or a common discourse shared by the team on how to interpret certain concepts. In the 
latter case, the discourse can consist of rules and routines that in themselves serve as conservative 
forces when it comes to organisational learning and development (Senge, 2006). Mental models can 
be seen as underlying norms and values that affect the actions taken in a specific context or situation 
(Argyris, 1990). An individual’s or group’s mental model affects a certain perception and implemen-
tation of a concept. 
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Educational teams function as organisations in the sense that they seek to accomplish a mutual pur-
pose, at least in theory. The way the team members talk about and understand the concept of 
inclusion illuminates what types of mental models are represented in the teams. The theoretical 
framework is a useable analysis tool to clarify how the individual members of the educational teams 
understand and argue about the concept of inclusion.   

METHOD  

The context 
The study focusses on members of educational teams in special classes designed for pupils with 
ADHD and ASD. Educational teams at three schools in a municipality in Sweden participated in the 
study. The selection criteria included that the schools would be located in the same municipality and 
have a municipality organiser. The schools were regular schools within the compulsory educational 
system, but each had one or several special classes that were only open to pupils with ADHD or ASD. 
All classes were integrated within the ordinary school and located in the same building. However, 
they were separated from regular classes physically and educationally. The special classes were 
situated in a separate part of the building, to which only pupils who were attending the special classes 
had access. The pupils very seldom left their ‘home classrooms’, and co-education with pupils with-
out diagnoses was rare. In the study, the schools are labelled School 1 (S1), School 2 (S2) and School 
3 (S3). S1 and S3 consisted of secondary schools including grades 7–9, and S2 was a middle school 
comprising grades 4–6. The educational teams differed in size, where S1 had the largest team, at 10 
members, S2 had four members, and S3 had five members.  

Participants 
The respondents consisted of the members (N=19) of the educational teams associated with the 
special classes in the three schools. The educational teams represented a mix of different professions 
(see Table 1).  

Table 1. Professionals at the schools 

 

 
The respondents were approached via the schools’ principals. The data collection followed the 
ethical rules formulated by the Swedish Research Council concerning information, consent to 
participate, scientific use of information and confidentiality (Swedish Research Council, 2017). All 
the participants gave individual approval and were informed about the voluntary nature of partici-
pation in the research project. 

Profession School 1 (S1) School 2 (S2) School 3 (S3) 

Teacher 3 1 5 

Pupil assistant 7 1 - 

Special teacher - 2 - 

Total: 10 4 5 
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Data collection and analysis 
To collect the empirical data, individual semi-structured in-depth interviews were conducted. Using 
interviews as a method is particularly appropriate when it comes to answering ‘how’ questions 
(Kvale & Brinkman, 2014), which is in line with the aim of this article. Since the article aims to locate 
mental models among the members of the educational teams, interviews were a suitable approach 
for collecting empirical data. To illuminate each educational team member’s mental model, group 
interviews were less appropriate. Group interviews can provide a vivid climate for discussion. 
However, some aspects can affect the interview situation negatively; for instance formal or in-formal 
leaders can take control of the interview situation in trying to represent the group’s opinion (Fontana 
& Frey, 1994). It was important to avoid such undesirable effects and thus, individual interviews 
were chosen.  

All the interviews followed an interview guide consisting of themes and questions where inclusion 
was one of the themes. The author of the present article conducted all of the interviews. The 
questions and themes in the interview guide served as guidance, giving the interviewer the possibility 
to follow up the respondents’ answers, resulting in answers characterised by reflection and thought. 
Examples of questions asked in the interviews are as follows: 

• What is your opinion about special classes and special teaching groups motivated by NPDs? 
• Are there pupils who cannot be included (who and why)? 
• Is inclusion a point of departure in your work? 
• What is your view regarding the concept of inclusion? 

The interviews took place in a context that was well known to the respondents. Audio recordings 
were made of all the interviews. The recordings were then transcribed, and during that process, all 
respondents were anonymised. The interviews lasted 45–60 minutes. After the transcription, a 
content analysis was undertaken using NVivo 12. A content analysis of interview data may include 
both inductive and deductive approaches (Drisko & Maschi, 2015). Since a theoretical framework of 
organisational learning guided the present article, the analysis process was characterised by the latter 
type. Inclusion served as the main category and during the content analysis, subcategories were 
created based on how the respondents talked about inclusion. The subcategories were used to 
interpret the collected data and systematise the results in the shape of themes. Quotations used in 
the article were translated from Swedish to English. The aim of the translation process was to 
translate verbatim to keep the content and meaning, but this was not always possible.  

RESULTS 
The present section describes and analyses the findings from the interviews using the theoretical 
framework and previous research according to the concept of inclusion. 

Themes of inclusion 
The results from the interviews are presented in themes drawn from subcategories identified in the 
data analysis process. This section answers the first research question: 

• How do the members of the educational teams talk about and understand the concept of 
inclusion? 
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The findings are illustrated by quotations to elucidate the interpretation of the data. From the 
content analysis, four themes emerged, as shown in Table 2. Some themes are closely connected, and 
in some cases, the respondents expressed an interpretation of inclusion, that covered more than one 
theme. The table shows how often a certain theme occurred in the respondents’ answers. 

Table 2. Number of themes of inclusion 

Theme School 1  
(n=10) 

School 2 
(n=4) 

School 3  
(n=5) 

Inclusion as a politically made-up concept 3 6 3 

There is something wrong with The system  7 5 2 

Inclusion through exclusion 15 5 0 

The vision 1 2 5 

Total: 26 18 10 

 

Inclusion as a politically made-up concept 
Some respondents talked about inclusion as a politically driven concept. Hence, the practitioners 
expressed a different interpretation of what inclusion is according to what was perceived as the 
politically correct definition. This understanding of inclusion shows that there is a gap between the 
political policy arena and the realisation arena. One respondent stated: 

what politics or politicians are talking about now with inclusion I think it is pure and 
simple bullshit (Pupil assistant S1). 

How inclusion is advocated among politicians and officials at the municipality level is often seen as 
a criticism of special classes. Inclusion is a concept that threatens the core of special education 
settings: 

that is to say, it is not politically established that there should be this establishment, 
the municipality's point of departure is inclusion and by that, you mean that this class 
does not work for it in that way (Special teacher S2). 

One of the respondents argued that there is a need for practitioners to prove themselves and the 
establishment worthy in the eyes of politicians and officials. The way inclusion is understood and 
implemented in the special classes does not follow what is stated in the municipality’s policy, and 
therefore, the practitioners have to persuade the local politicians that they are doing the right thing: 

this political intention regarding inclusion it still lingers like a yoke (…) we then try 
to explain that this is the first time our pupils feel included, they have never been that 
before, they have been on a class list, but they have not been included (Teacher S2). 

A teacher from S3 described what happened when the school was forced to shut down an earlier 
special education group because of the political discourse regarding inclusion. The attempt to 
include all the pupils with special educational needs in regular classes was a fiasco:   
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the first time this inclusion concept became popular it was decided that this special 
education setting should be closed down, it was ugly and wrong that it existed (…) 
and the pupils were moved from that setting into classes without receiving any 
resources and of course, it went wrong (Teacher S3). 

The respondent from S3 (Teacher S3) shared the same understanding of inclusion as the 
practitioners from S1 and S2; the concept was not established or accepted in the educational teams. 
The overall stated point of view among the respondents was that inclusion is a concept that is a top-
down-driven project with little connection to what works in special educational practices. Theory 
and practice cannot be combined in a shared understanding and implementation of inclusion. There 
are conflicting interpretations of inclusion between the political and policy arenas and practitioners, 
and the concept is not discussed and analysed by the team members. The team members expressed 
a view characterised by a struggle between politicians and practitioners. The overall picture is that 
policymakers represent the wrong interpretation of inclusion. The politicians and officials at the 
municipality level hold an overly rigid attitude towards inclusion that cannot be combined with 
special classes, and the proponents of this viewpoint perceive the concept as hostile. The hostility 
towards the concept overshadows the ability to problematise it in accordance with special education 
settings.  

There is something wrong with The system 
Inclusion cannot be realised as long as there is something wrong with the system––namely, the reg-
ular school. The system is not adapted for pupils with ADHD and ASD; therefore, they cannot be 
fully included in regular classes. The types of logics that were evident among the members of the 
educational teams’ approach the interpretation of Inclusion as a politically made-up concept. The 
hindering factors for inclusion were located outside special education settings, and much of the 
respondents’ views on inclusion were related to physical placement.  At its core, inclusion is 
something that fosters equality and participation in the educational environment, and the respond-
ents shared a positive attitude towards the concept; however, they expressed that it cannot be realised 
when it comes to pupils with ADHD and ASD:  

I thought about this with inclusion, my point of view is also to make adjustments in 
the classes where you are as far as possible obviously, you should not move pupils 
randomly, absolutely not (…) but there are exceptions and I think that these are the 
exceptions we should take care of (Teacher S2). 

The inability of the system to include pupils serves as a justification for the existence of special 
classes; so the argument goes, special classes are needed because the system is imperfect. Thus, a 
certain amount of exclusion is needed because of how the regular school system is constructed. 
Regular learning environments are not adapted for pupils with ADHD and ASD, which means that 
pupils with NPDs cannot benefit from education on the same terms as pupils without diagnoses:  

but given how the system is structured, there is also, like, no opportunity for our pupils 
to participate on equal terms (Pupil assistant S1). 

Advocators of this theme place responsibility for unsuccessful inclusion at a system level. Placement 
in special classes is enforced by the system and is sometimes seen as unavoidable: 
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In the ideal world, all personalities can fit in one classroom, until we have achieved 
that, we need to, in the best way help pupils who have difficulties (Teacher S3). 

That our [pupils] would like attend large classes. For some it would be totally, it is 
impossible, it is not possible, but there are some pupils who want to try (…)  but on 
the whole, it is not good or for some, it is not good, who wouldn't cope (Pupil assistant 
S1). 

The concept of inclusion and how it should be interpreted appeared to be less significant to the 
members of the educational teams because it was placed outside the special education settings and 
the team members could not change or influence the system. The respondents advocated an under-
standing of special education settings and inclusion in a way that can be interpreted as an intention 
to protect the pupils from the world outside––that is, the regular school. Advocates of this theme 
agreed with respondents supporting the theme Inclusion as a politically made-up concept in the sense 
that the operationalisation and problematisation of inclusion are not always in the foreground. A 
definition of the concept already exists, delineated by the policy arena to which the team members 
must relate. That definition prevails in regular classes, and pupils with ADHD and ASD must be 
protected from such views and learning environments. Once again, the politically narrow-minded 
view of inclusion serves as the justification for special classes. There is a tendency among the 
respondents to note that the physical location offers some sort of inclusion. Inclusion is connected 
to both placement and the size of classes. Neuropsychiatric diagnoses and the regular school system 
are not compatible; therefore, the pupils require special solutions. The arguments often contain a 
comparative perspective towards regular classes, where the form of inclusion offered is worse than 
what can be achieved in special classes. A separated solution is seen as better than attendance in a 
regular class.  

Inclusion through exclusion 
According to this point of view, inclusion is achieved through exclusion––that is, by attending 
special classes. The respondents emphasised the need for preparation regarding inclusion. The 
pupils who attend special classes often have a long history of school failure. The lack of adapted 
learning environments has led to involuntary absence, with the result that the pupils have been 
excluded from a learning and social context compared with their peers without NPDs. Thus, the 
special class functions as a way back into an educational context: 

I think they are included, because it is pupils who have been home, away from a 
context and who feel that, yes this is my class (Special teacher S2). 

This respondent from S2 indicated an approach towards inclusion where the need for placement in 
a special class is a starting point in the realisation of inclusion. The pupils need a period of prepara-
tion before they can be included in larger contexts. The proponents of this view emphasise the 
importance of smaller and calmer learning environments as a prerequisite on the path towards full 
inclusion. This is to be done in a systematic process in which the first step is to re-include the pupils 
in a school context. 

One important aspect was the expressed ambiguity regarding inclusion, exclusion and pupils’ well-
being. According to the respondents, the well-being of the pupils had the upper hand concerning 
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inclusion and exclusion. Special classes provide a safe environment at the cost of full inclusion; 
however, the classes are inclusive since they provide the safety that this type of pupil requires: 

the goal is that you should feel safe here and that it is a somewhat inclusive 
environment because it is adapted to make our pupils feel safe and in this environment 
that is, sort of, separate from the big environment that is outside (…) then it is 
inclusive, so our establishment is inclusive to the extent that the pupils who come here 
should feel included, but if you think the school here as a whole, then we are excluded 
in some way (Pupil assistant S1) 

Because of the pupils’ diagnoses, they need support for their safety and well-being. The respondents 
often proclaimed their view from the pupils’ perspective and became spokespersons for the group of 
individuals attending the special classes. Although some of the respondents expressed a more indi-
vidualistic belief regarding inclusion, the common denominator was the NPDs. This way of thinking 
was shared by several respondents at S1. The team members decided that the pupils should not 
attend, for example, field days or other activities outside the regular schedule. The staff of the edu-
cational team at S1 emphasised the need for predictability for the pupils and not being exposed to 
unknown situations. A disturbance could result in a refusal to go to school. The mind-set expressed 
reflects a view of a protective character, where inclusion in larger learning environments leads to 
exclusion. The diagnoses becomes a hindering factor for inclusion outside the special class. The 
diagnosed pupils need special classes, as such classes provide an environment of similar peers, which 
is a significant factor for the pupils’ well-being and feeling of inclusion. Because of the NPDs, the 
pupils lack the ability to comprehend how to interact in a social context and they need preparation 
before being included in a larger environment.  

Special classes also provide the necessary preparation for successful inclusion in later school years. 
In S1, this was done via a theoretical approach aimed at preparing pupils for challenges in upper 
secondary school. One of the respondents described what awaits the pupils after leaving secondary 
school:  

we have (…) life-knowledge [a self-made up school subject] and that we in the ninth 
grade talk a lot about this, how to get to upper secondary school, how should I as a 
pupil think when I step into my upper secondary class (…) it means a big change from 
the reality they have here and this is what we talk a lot about in life-knowledge and 
also in other situations and things like this, how to deal with this which I think is 
exactly what you need to do, we try to help our young people to be included in upper 
secondary school (Pupil assistant S1). 

To comprehend and manage upper secondary school, the pupils require a learning environment that 
consists of special classes. They need to be aware of what is expected of them before they can be 
included in a non-separated learning environment. However, some respondents expressed ambigu-
ity about placement in special classes because the protective approach can be counterproductive. 

One respondent at S1 talked about inclusion competence, reporting that a lack of skilled competence 
among teachers in regular classes causes internal exclusion. The required skilled competence is 
found among the educational teams in special classes: 
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so you need more methods how to do it, you need more skills simply to find all these 
pupils because they have a lot of differences, and we have that [competence] (Pupil 
assistant S1). 

According to Pupil assistant S1, to be able to include pupils with ADHD and ASD, a certain compe-
tence is necessary. Inclusion can only be met in special education settings where expertise is present. 
The team members have knowledge of how to adapt the learning environment and teaching strate-
gies. The arguments build upon the idea that competence exists only in the educational team and is 
closely associated with special education settings. The team members know what is required to 
establish an inclusive learning environment.  

The vision 
The vision was characterised by a view in which inclusion is broader than just a physical placement 
in a special education class. This kind of reasoning was most frequent in S3, where the respondents 
indicated that inclusion also comprises the opportunity to learn: 

yes, inclusion to me is that you are allowed in an environment in a context (…) where 
you can be and where you can make use of the teaching, where there are the necessary 
conditions needed (Teacher S3). 

Inclusion to me is (…) that you create a climate where the pupils, despite their, like, 
the difficulties and the lack of executive functions they have, that they can still make 
use of teaching and learning success and feel that they succeed (Teacher S3). 

The learning perspective was not common in S1 and S2, and this adds another dimension to the 
understanding of the concept of inclusion. Inclusion was not seen as just the placement of pupils; 
rather, it was conceptualised as an opportunity to participate: 

when you can fulfil all aspects of this participation that are crucial to all development 
and learning, I think it is strongly related to inclusion in an establishment when you 
fill these with availability, affiliation, collaboration, autonomy and recognition then 
you can also say that you are included (Teacher S3). 

The concept of inclusion and what is required to create an inclusive environment cannot be blamed 
on policy documents or the pupils’ diagnoses. Although the themes of Inclusion as a politically made-
up concept and There is something wrong with the System were expressed by team members at S3 
they emphasised a view where the responsibility for successful inclusion falls within the teachers’ 
territory.  

One respondent at S3 mentioned the importance of discussions about pedagogical strategies and 
didactic methods concerning inclusion. Inclusion must be seen from a wider perspective. It is not 
about placing pupils in special classes; rather, it should focus on modifying and developing regular 
practice. Several members of the educational team at S3 expressed the same point of view regarding 
the conditions for successful inclusion. Inclusion was seen as a vision to strive for but not a goal that 
was out of reach. Thus, the concept must be operationalised and analysed from a wider perspective. 
The hindering and facilitating factors for inclusion are placed inside special education settings and 
not outside them. 
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ANALYSIS 
In this section, the themes from the interviews are analysed in light of the theoretical approach and 
previous research to answer the remaining research question: 

• What kinds of mental models can be identified through the team members’ interpretation of 
inclusion?  

The team members adopted various mental models that affected the interpretation of inclusion. In 
some cases, the interpretation of inclusion consisted of organisational defensive routines (Argyris, 
1990, 1999), which served to protect special education settings from the world outside. This inter-
pretation was most common among respondents from S1 and S2. For the respondents advocating 
this view, the threat was represented by politicians’ and officials’ view of inclusion, which was 
incompatible with the practitioners’ view. Therefore, inclusion was seen as threatening, giving rise 
to a mental model of limiting nature. This was due to the cognitive assumptions that the impeding 
factors for inclusion were located outside the special education settings and out of reach of the team 
members. It was also important for the team members to create distance from the political interpre-
tation of the concept, which threatened the existence of special classes. This is what Clark et al. (1999) 
and Dyson and Millward (2000) describe as conflict perspectives and dilemmas because of the built-
in contradictions in the educational system between the policy and realisation arenas. The policy-
makers’ and officials’ views of inclusion clashed with the practitioners’ perceptions of the concept 
and the expressed core values of education. This mental model represents the internal image of what 
inclusion is and what the concept represents. Although they expressed different views of inclusion, 
the team members did not challenge this mental model. This type of interpretation raised obstacles 
in striving for organisational learning (Senge, 2006; Senge et al., 2000), and it reinforces the picture 
of inclusion as being of less importance. When the assumptions become a fact, the mental model is 
entrenched and cannot be challenged in the way necessary to promote a positive and developing 
learning process (Senge, 2006; Skrtic, 1991). This mental model jeopardises the opportunities to 
create and strive towards a more vivid discussion within the team about inclusion because the 
concept is seen as hostile and the mental model is not challenged.  

The theme of Inclusion through exclusion represents a mental model where special classes are a foun-
dation for further inclusion. Inclusion can only be fulfilled via special classes. This mental model 
was represented by the respondents of S1 and S2 and drew from a categorical perspective of inclu-
sion. The perspective represents a discourse in which the pupils are ascribed impairments because, 
for example, ADHD or ASD (Norwich, 2014). Several respondents at S1 and S2 stated that the pupils 
need a special educational environment because they lack the skills needed for inclusion in regular 
classes. Respondents from S1 and S2 emphasised that pupils with ADHD and ASD, as a collective, 
were better off in special classes because the regular school could not adapt the learning environ-
ments.  Inclusion can only be achieved in an environment consisting of pupils with NPDs. The 
mental model that emerged represented a view in which the pupils are treated as a collective instead 
of individuals (Norwich, 2014). This point of view mediates a picture of the school system as differ-
entiated, where pupils with diagnoses are to be separated and protected from those without. When 
it comes to the question of inclusion, a categorical perspective tends to disregard individuality. Thus, 
inclusion is to be dealt with at a group level. Although diagnoses of ADHD and ASD can cover a 
wide spectrum, meaning that the need for special education support can vary from individual to 
individual, this aspect was seldom taken into consideration by the team members. This categorical 
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type of mental model resembles a moderate view of inclusion (Cigman, 2007); however, the respond-
ents’ focus tended to be directed towards the pupils’ deficits instead of the inadequate learning 
environment, which also increased the risk of exclusion from regular classes  (Hjörne & Säljö, 2013; 
Norwich, 2008, 2014). The mental model was emphasised among the respondents and served as a 
hindering factor when it came to the interpretation and implementation of inclusion, preventing an 
organisational learning process. The team members ended up in a limited learning process (Argyris 
& Schön, 1978); although the individual team members were aware of the mental model, it was not 
explicitly problematised, with the result of bringing the learning process to a halt (Argyris & Schön, 
1978; Senge, 2006; Senge et al., 2000). The mental model is controlled by norms of categorisation, 
which are not thoroughly scrutinised by the team members. If the team members accept the differ-
entiated version of inclusion without a critical approach, the mental model is at risk of reproducing 
itself, affecting the conditions for organisational learning (Argyris, 1990; Argyris & Schön, 1978; 
Senge et al., 2000; Skrtic, 1991). 

In S3, a mental model was identified in the theme The vision, where the concept of inclusion was 
discussed from a broader perspective. A relational perspective of inclusion occurred in the reasoning 
among the team members, where it was something more than just a physical placement of pupils. 
Following the relational perspective, inclusion must be seen as an interaction between the pupil and 
the learning environment (Emanuelsson, et al., 2001). Inclusion is discussed and problematised not 
according to the pupils’ diagnoses but in relation to the surrounding learning environment. Partic-
ipation and learning were crucial parts of inclusion in the arguments among the team members at 
S3. This is in line with Skrtic’s (1991, 2005) and Ainscow and Sandhill’s’ (2010) reasoning on how to 
achieve inclusive learning environments and promote an organisational learning process. Pupils’ 
diversity is not a hindering factor; rather, it is an asset in the organisational learning process in that 
it leads to reflection and problem solving among the practitioners. Although the team members also 
gave voice to other views of inclusion, this mental model affected how they interpreted the concept. 
This revealed that an individual learning process existed among the team members via the analysis 
and reflective thoughts about inclusion. The participants challenged themselves and reflected on 
their thoughts, connecting inclusion to learning and availability. Such reflective reasoning is a crucial 
part of organisational learning and the development of a learning organisation (Argyris, 1990; 
Argyris & Schön, 1978; Senge, 2006; Skrtic, 1991). 

CONCLUSIONS  
The purpose of the current study was to examine how members of educational teams in special 
classes construct mental models to illuminate the obstacles and prerequisites for organisational 
learning. This was done using a framework of learning organisational theory. The primary reason 
for a learning organisational approach was to elucidate the various interpretations of inclusion in 
the educational teams and to reveal hindering and facilitating factors regarding organisational 
learning. 

This study identified several interpretations of inclusion among members of the educational teams. 
In most cases, interpretations served as obstacles to the development of organisational learning. The 
respondents often expressed a view indicating that inclusion is not a concept that is frequently dis-
cussed. The results also revealed how inclusion is used to justify special education settings and 
separate learning environments for pupils with ADHD and ASD. 
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Organisational learning and the development of learning organisations are crucial in special educa-
tion settings, especially when it comes to special classes with the purpose of providing adapted 
learning environments for pupils with ADHD and ASD. Diagnosed pupils are at risk of being 
excluded from regular classes and placed in special educational environments; therefore, the mental 
models in educational teams need to be scrutinised. The scrutiny reveals whether the educational 
teams are striving towards learning organisations. The mental models affect how the teams interpret 
and implement inclusion, and thus, the right to equivalent education, regardless of whether the pupil 
has a diagnosis. If mental models are not problematised and visible, they risk creating obstacles to 
organisational development and learning. 

Like all research, this study has its limitations. First, the respondents represented only three schools, 
making generalisations on a larger national scale difficult. Second, the teams consisted of different 
professions, a factor that was not taken into consideration in the analyses of the results. As seen in 
the results section (see Table 2), the respondents’ professions could affect their interpretation of 
inclusion. The theme Inclusion through exclusion appears only in special classes with pupil assistants, 
which can indicate that pupil assistants’ view of inclusion is characterised by physical placement. In 
a literature review by Lindqvist et al. (2020), the authors highlight the importance of not handing 
over pedagogical decision making to pupil assistants because they often lack the proper education. 
This is a factor in need of consideration when pupil assistants’ views of inclusion are discussed con-
cerning organisational learning. Yet another factor of importance is the respondents’ emphasis on 
the pupils’ well-being, most frequently appearing at S1 and S2, in accordance with inclusion. The 
pupils’ well-being as an important aspect of placement in special classes and not their education and 
learning processes needs further scrutiny because it can affect mental models among the team 
members. The aforementioned aspects are important topics in future special educational research 
concerning special classes designed for pupils with NPDs and the educational teams attached to 
special education settings. 
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Det ”okunniga museets” potential:  
Att möjliggöra alternativa lärmiljöer på 
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ABSTRACT 

Based on the assumption that museums provide an alternative learning environment for school 
students, this study explores this assumption during two school visits at the National Museum of 
World Culture in Gothenburg. The aim is to generate knowledge about how these school visits 
constitute possibilities for such an environment by using the notion of the “ignorant museum” as 
well as a design-oriented perspective on learning. Interviews with the two accompanying teachers 
and the museum educators, as well as observations during the visits and a feedback session with the 
students following the visits, all contribute to the results. The main findings reflect the importance 
and uniqueness of the exhibition design, the museum educational approach and the museum 
artefacts which all contribute to possibilities of creating an alternative learning environment. 
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INLEDNING – MUSEER SOM ALTERNATIVA 
LÄRMILJÖER 
”Skillnaden är det taktila, prylarna, höra ljud, se saker, att använda fler sinnen och gärna röra vid 
något.” Så här beskriver en medföljande lärare en museilektion på Världskulturmuseet i Göteborg 
när hen jämför med en vanlig lektion i klassrummet. Denna studie tar sin utgångspunkt i denna för 
läraren tydliga skillnad och frågar sig vad museer kan erbjuda som verkligen är annorlunda från 
klassrummet.  

I den senast framtagna kulturarvspropositionen (Prop. 2016/17:116) beskrivs hur kulturarvsinstitut-
ioner, så som museer, kan utgöra alternativa lärmiljöer för skolan och fungera som mötesplatser för 
öppna diskussioner om konst, historia och samhällsfrågor. Även myndigheten Riksutställningar 
(2017) lyfter fram i en rapport, Möten med möjligheter, att museer kan vara en alternativ eller infor-
mell lärmiljö och resurs för både skolans elever och personal med möjlighet att anpassas utifrån olika 
årskurser och kursplaner. Rapporten beskriver hur museibesök även kan handla om att komma 
utanför klassrummet och således påverka invanda mönster, klassens gruppdynamik och bidra till att 
eleverna får en långsiktig relation till museer.  

Det finns ingen entydig förståelse för hur museer kan utgöra alternativa lärmiljöer till skolan. En 
vanlig ståndpunkt är dock att det lärande som sker på museer ofta beskrivs som informellt eller 
frivilligt lärande, där besökarna ges en ökad möjlighet till att själva utforma sitt museibesök och 
designa sitt lärande, utan formella krav på att kunskaperna ska bedömas (Hooper-Greenhill, 2000; 
Insulander, 2010; Ljung, 2009). Selander (2003) benämner detta lärande som extramuralt lärande, 
lärande utanför skolan, och menar att extramurala lärandemiljöer kan bidra med nya arbetsformer 
där eleverna upplever nya miljöer och konfronteras med nya frågeställningar. Selander poängterar 
samtidigt att dessa miljöer varken är mer verklighetsförankrade eller mer ”riktiga” än ett klassrum. 
Istället ligger betoningen på hur de skiljer sig åt. Liknande tankar återfinns hos Falk och Dierking 
(2000) som beskriver att museers målsättning varken är att underhålla eller undervisa, utan snarare 
att engagera besökarna så att de kan skapa sin egen personliga mening. 

Flertalet studier som undersöker museer som en alternativ eller informell lärmiljö lyfter dock fram 
svårigheter med att studera detta informella eller frivilliga lärande genom att beskriva enkla orsaks-
samband. Det går inte att utgå ifrån att en specifik museilektion alltid har samma effekt på 
besökarnas lärande. Det är därmed svårt att urskilja hur ett museibesök leder till ett specifikt utfall. 
Falk och Dierking (2013) betonar hur det är problematiskt att mäta effekter kopplade till formella 
kunskapsmål eftersom en informell lärmiljö ofta bidrar till andra aspekter av lärande och menings-
skapande. DeWitt och Hohenstein (2010) beskriver i en liknande anda att de sociala och 
känslomässiga dimensionerna av besök i informella lärmiljöer sällan får en framträdande roll utifrån 
studier som fokuserar på orsakssamband. Istället menar Bell et al. (2009) att man ska undersöka 
olika möjligheter till lärande som informella eller alternativa lärmiljöer bidrar med och hur dessa 
kan fungera som komplement till skolans undervisning. Det är utifrån detta resonemang som 
följande studie tar sin utgångspunkt. Studien önskar därmed vara ett kunskapstillskott som bidrar 
till att stärka museers möjligheter och potential att vara alternativa lärmiljöer.  
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Studiens syfte, frågeställning och upplägg 
Utifrån antagandet att museer kan utgöra alternativa lärmiljöer för skolan får vi följa med på två vitt 
skilda museilektioner på Världskulturmuseet i Göteborg. De två museilektionernas upplägg och 
genomförande skiljer sig åt för att bättre kunna studera deltagarnas upplevelser och reflektioner 
kring Världskulturmuseet som en alternativ lärmiljö. Deltagarna är de två museipedagogerna, de två 
medföljande lärarna, samt eleverna som nästan samtliga deltar i båda museilektionerna. Studiens 
syfte är att få bättre förståelse för museilektioners potential som en alternativ lärmiljö. Studien 
vägleds av följande frågeställning: Vilka möjligheter till att skapa en alternativ lärmiljö framträder 
under de två museilektionerna på Världskulturmuseet?  

Det är således inte elevernas lärande i sig som är i fokus, utan snarare samtliga deltagares upplevelser, 
både uttryckta och observerade, av hur lärmiljön skiljer sig åt från klassrummet. Som teoretiska 
utgångspunkter används två olika ingångar för att studera möjligheter till en alternativ lärmiljö. Den 
första ramas in av ett begrepp som här kallas det ”okunniga museet” (Jung, 2010; Sitzia, 2018). Detta 
begrepp speglar den pågående förskjutning som sker av museers identitet och syn på lärande och 
används för att undersöka förhållandet mellan museet som institution och besökarna. Den andra 
ingången är ett designorienterat perspektiv på lärande som används för att undersöka hur utställ-
ningarnas design möjliggör en alternativ lärmiljö (Insulander, 2010; Kress, 2009; Kress och Selander, 
2012).  

Tillsammans bidrar de två teoretiska ingångarna till att rama in studiens syfte. Diskussionen av stu-
diens resultat delas därefter in i följande tre teman: utställningarnas iscensättning; navigering och 
inramning av elevernas handlingsutrymme; multimodalitet och museiföremålens betydelse. Avslut-
ningsvis reflekteras kring de möjligheter till en alternativ lärmiljö på Världskulturmuseet som i 
studien framkommer med betoning på tre sammanhängande delar – rummet, museipedagogiken 
och föremålen. Här används både den teoretiska ingången om det ”okunniga museet”, samt det 
designorienterade perspektivet på lärande som analysram.  

TEORETISKA INGÅNGAR 

Det ”okunniga museet” 
Museers identitet förändras i takt med samhället i stort. Under 1990-talet växte ”den nya 
museologin” sig stark som förklaringsmodell för att belysa förändringar som gradvis utvecklats 
under decennier (Vergo, 1989; Hooper-Greenhill, 2000; Ljung, 2009; Insulander, 2010). Det finns 
flera förklaringsmodeller som tolkar och definierar de förändringar som präglar ”den nya 
museologin”. Gemensamt för många är hur de kontrasterar dagens museipraktik med föreställ-
ningen om ”det moderna museet” som växer sig stark från 1800-talets mitt. I denna tradition ses 
expertis, auktoritet och kunskap som något experter besitter och som presenteras via museiutställ-
ningar med avsikt att bilda besökarna utifrån ett disciplinerande syfte (Hooper-Greenhill, 2000; 
Bennet, 2005). Utifrån detta syfte bidrog ”det moderna museet” till att skapa ordning i världen 
genom exempelvis berättelser om nationens eller naturens existens och blev därmed en plats för 
social kontroll via förmedling och bildning (Bennet, 2005). Även själva museibyggnaderna beskrivs 
som exempel på detta disciplinerande syfte där de pampiga entréerna och överdimensionerade ut-
ställningssalarna skulle få besökaren att framstå som liten och underordnad den kunskap som 
museets experter valt att ställa ut och förmedla (Insulander, 2010). 
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De förändringar som betonas inom ”den nya museologin” lyfter fram besökaren som delaktig i tolk-
ningsarbetet och meningsskapandet och där lyhördhet, öppenhet och mångfald är rådande ledord 
(Hooper-Greenhill, 2000). Begreppet förmedling och den mer auktoritära och disciplinerande kun-
skapssynen ersätts med begreppen lärande eller meningsskapande i en mer demokratisk anda där 
besökaren ses som medskapare och budskapen alltid partiska och kontextbundna (Hooper-
Greenhill, 2000; Ljung, 2009; Sandell, 2007). Bennett (2005) beskriver vidare hur postkoloniala 
perspektiv även har bidragit till en kritik mot hur föremål används utifrån koloniala representationer 
av specifika tidsperioder eller kulturer. Istället används de inom ”den nya museologin” snarare för 
att belysa allmängiltiga frågor och teman där kronologier bryts upp för att skapa möten mellan 
föremål från olika tidsperioder eller geografier. Rectanus (2015) visar även på hur många museer 
flyttar ut sin verksamhet utanför museets väggar och att gränserna därmed blir alltmer flytande kring 
vad ett museum är.   

I denna uppdelning finns en starkt generaliserande tendens där markeringen av ”det nya” skapar en 
negativ kontrastering mot ett förenklat förflutet och där samtidens museer framstår som mer 
samhällsrelevanta och demokratiska (Geschwind, 2017). Gränserna är sällan så skarpa och entydiga. 
Denna förskjutning är snarare pågående och tar sig olika uttryck i dagens museipraktiker, så även 
på Världskulturmuseet.  

Denna pågående förskjutning återfinns samtidigt inom museipedagogiken som utvecklats i takt med 
museers förändrade roll och identitet samt förändringar i samhället i stort. Under senare delen av 
1900talet har museipedagogiken utvidgats och öppnat upp för ett lärande tillsammans med besö-
karen, i ett socialt samspel (Riksutställningar, 2017; Jung, 2010; McSweeney och Kavanagh, 2016; 
Simon, 2010). Denna utveckling går mot en bredare syn på både lärande och kultur, där musei-
besökare även ska få verktyg att förstå sig själva och sin omvärld genom inkludering och 
representation (Jung 2010; Sitzia, 2018). Det processuella, aktiva, kontinuerliga och föränderliga 
framhävs alltmer i lärprocesser där museipedagogiken ska utgå ifrån att ge besökarna möjligheter 
till varierande och utvecklande aktiviteter och meningsskapande situationer i samspel med andra 
(Ljung, 2009). Falk och Dierking (2010, 2018) beskriver hur lärandet på museer sker i dialog mellan 
besökaren och den fysiska och sociokulturella världen som omger denna person i vad de kallar ”den 
kontextuella lärandemodellen”. Centralt i deras modell är därmed kopplingen mellan lärandet och 
den specifika platsen eller situationen, dvs museiutställningen. Denna förskjutning speglar hur 
museipedagogiken följt pedagogisk utvecklingen i stort, från behavioristisk teori, via 
konstruktivism, till att alltmer följa den sociokulturella teoribildningen (Insulander, 2005). 

Ett begrepp som kan sägas spegla denna förskjutning är det ”okunniga museet”. Med utgångspunkt 
i Jacques Rancières (1987/2011) verk ”Den okunnige läraren” (The Ignorant School Master) reflek-
terar Jung (2010) och Sitzia (2018) kring begreppet det ”okunniga museet” (the ignorant museum). 
Undertiteln till ”Den okunnige läraren” är ”Fem lektioner om intellektuell frigörelse”. Det är denna 
intellektuella frigörelse och dess betydelse i en museikontext som Jung (2010) och Sitzia (2018) 
utforskar. Jung (2010, s. 280) betonar hur museer kan lära av Rancières filosofiska idéer för att bli 
mer kommunikativa och inbjudande miljöer utifrån ambitionen att bryta med den skarpa uppdel-
ningen mellan lärare och elever, de kunniga och okunniga, som i sin tur skapar en intellektuell 
hierarki. Jung (2010, s. 283) jämför detta förhållande med kritiken ovan mot museers disciplinerande 
syfte och menar att museets personal måste förstå att deras roll behöver förändras om de vill skapa 
det ”okunniga museet” där besökarna ses som jämlikar. De fortsätter besitta specialiserad kunskap, 
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men de måste därutöver skapa lärmiljöer där besökarna bjuds in att tolka denna kunskap på ett sätt 
som är relevant för just dem (ibid).  

Jung och Sitzia vänder även på förhållandet och menar att besökaren också har ett ansvar i förhål-
lande till det ”okunniga museet”. För att förhållandet ska vara ”ömsesidigt, horisontellt och flexibelt” 
behöver besökaren reflektera kring och stundtals utmana det museet presenterar och representerar 
(Jung, 2010, s. 283). Sitzia förtydligar detta genom att beskriva hur förskjutningen sker från ”en 
traditionellt guidad didaktisk upplevelse där institutionens auktoritära röst hävdas, till ett öppet 
intellektuellt förhållande, som tillåter diskussion och tolkning och leder till samskapande av 
kunskap” (Sitzia, 2018, s. 81). 

Design för lärande  
För att närmare undersöka hur alternativa lärmiljöer kan möjliggöras på museer används ett design-
orienterat perspektiv på lärande, eller kort och gott – design för lärande (Insulander, 2010; Kress, 
2009; Kress och Selander, 2012). Detta perspektiv ger redskap för att undersöka meningsskapande i 
en social miljö, där den institutionella iscensättningen tillsammans med multimodala resurser ger 
specifika möjligheter för kommunikation och lärande (Insulander, 2010, s. 33). I detta fall utgör 
denna miljö två olika museiutställningar.  

En museiutställning, utifrån ett designorienterat perspektiv, kan beskrivas delvis som en miljö där 
besökarna kan skapa sina egna lärvägar, men där deras handlingar, alltså hur de rör sig i och 
använder utställningen, samtidigt uppfattas som uppmuntrade eller styrda av utställningens design. 
Begreppet design används här i en dubbel bemärkelse, för att beskriva utformningen (designen) av 
utställningen och besökarens förhållande till utställningen där det sker ett formande (designande) 
av mening (Insulander, 2010, s. 36).   

Insulander, inspirerad av Kress (2009), betonar att det viktigaste kriteriet för meningsskapande är 
individens intresse. ”Att spåra intresset är därför ett sätt att metodiskt fånga och beskriva menings-
skapande. Intresset kan kopplas till besökarens uppmärksamhet, vilket sedan kan leda vidare till 
engagemang. Engagemang är den meningsskapande individens intresserade, intensiva och ihållande 
’förbindelse’ med den inramade del av världen, som är för handen vid en interaktion” (Insulander, 
2010, s. 48). 

Lärande anses här vara en social och meningsskapande aktivitet som kommuniceras genom flertalet 
teckensystem (Insulander, 2010, s. 13). Engagemang och meningsskapande är i sin tur viktiga förut-
sättningar för lärande. ”Besökares engagemang får olika fokus beroende på personliga egenskaper 
och erfarenheter, samtidigt som utställningens olika erbjudanden skapar förutsättningar för detta 
engagemang” (Insulander, 2010, s. 266). Insulander förtydligar, att ”gemensamt med det sociokul-
turella perspektivet är intresset för situationens och institutionens roll för lärandet, där även 
artefakter och semiotiska resurser fokuseras (ibid, s. 35).  

Utifrån ett designorienterat perspektiv används tre nyckelbegrepp, eller redskap, för att rama in stu-
dien: iscensättning; navigering; samt multimodalitet. Iscensättning innefattar hur utställningar är 
organiserade och gestaltade utifrån olika multimodala resurser, så som text, ljud, film, bilder, sym-
boler och föremål, och vad denna organisering får för betydelse för besökarnas meningsskapande 
(Insulander 2010). Hur något iscensätts, exempelvis utställningens kronologi, tematik, stil och språk 
har olika betydelse för hur dess innehåll och mening uppfattas av besökaren samt deras förmåga att 



U T B I L D N I N G  &  L Ä R A N D E   
Helen Arfvidsson 

9 2     2 0 2 2 ,  V O L  1 6 ,  N R  1  

tolka innehållet. Genom direkta tilltal, korta meningar och öppna frågor bjuds besökaren in att till-
sammans med utställningen skapa mening kring det som visas och berättas (Insulander 2010). 
Iscensättning i denna bemärkelse handlar om att göra urval som i sin tur skapar möjligheter till 
lärande och meningsskapande på olika sätt (Kress och Selander, 2012).  

Navigering används för att beskriva hur museibesökare inte är helt fria i att skapa vilken mening 
som helst, utan hur utställningens, och i denna studie även museilektionens, inramning påverkar 
besökarens handlingsutrymme och därmed hur besökaren navigerar sig genom utställningen 
(Insulander, 2010). Kress (2009) lyfter fram skillnaden mellan läsning och navigering, där läsning 
handlar om att följa en utstakad väg, medan begreppet navigering lyfter fram hur besökaren själv 
designar ”lärvägen” genom att välja, utifrån intresse och olika valmöjligheter, vad som ska fokuseras 
på och i vilken ordning utställningen ska navigeras igenom. Utställningens iscensättning ger i sin 
tur olika möjligheter för denna navigering och styr mer eller mindre hur besökaren navigerar sig i 
rummet. I denna studie betonas även hur museilektionens upplägg bidrar till att styra elevernas 
handlingsutrymme under de två besöken. 

Multimodalitet rymmer antagandet om att kommunikation sker i flertalet teckensystem samtidigt 
och att dessa bär på olika möjligheter till meningsskapande (Insulander, 2010, Kress och Selander, 
2012). Exempelvis så har läroboken länge varit den dominerande källan till kunskap i skolan och 
den skrivna texten det dominerande teckensystemet, även om bilder givetvis också använts har dessa 
ofta fungerat som komplement till texten (Kress, 2010; Kress och Selander, 2012). Detta förhållande 
luckras upp alltmer i och med allt fler digitala resurser i skolan. Ett klassrums möblering kan också 
ses som en aspekt av multimodalitet, exempelvis signalerar en upphöjd kateder en viss syn på under-
visningen. Multimodalitet kan också innebära att verbalt språk kombineras med gester och 
kroppsrörelser i en lärares instruktioner. I en museiutställning är det likaså inte bara språket som får 
betydelse för hur utställningar uppfattas och tolkas utan även olika multimodala resurser. Intryck 
från utställda föremål, bilder, symboler och kartor, utställningens ljud- och ljussättning, de förkla-
rande texternas utformning och museipedagogens språk och gester bidrar tillsammans till olika 
möjligheter för kommunikation, meningsskapande och lärande genom att mediera olika erfaren-
heter, tankar, känslor och sinnen (Insulander, 2010). 

METOD OCH MATERIAL  
Det empiriska materialet i studien bygger på två besök på Världskulturmuseet i Göteborg under 
hösten 2018. Besöken gjordes inom ramen för kursen Etnicitet och kulturmöten och deltagarna i 
studien är gymnasieelever i årskurs 3, deras två samhällskunskapslärare, samt två pedagoger på 
Världskulturmuseet. Studiens empiriska urval gjordes utifrån en strategiskt ansats då artikelförfat-
taren vid detta tillfälle dels var anställd på Världskulturmuseet och dels gjorde sin 
verksamhetsförlagda utbildning inom ramen för en kompletterande pedagogisk utbildning på gym-
nasieskolan i fråga. Utifrån kursens centrala innehåll, att behandla ”svenska kulturer och 
kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle” (Skolverket, 2011) och 
Världskulturmuseets uppdrag att ”visa och levandegöra världens kulturer” (Follin, 2016) passade 
besök på just detta museum väl in i kursens upplägg. Samtliga deltagare informerades om studiens 
syfte samt om att deltagandet var helt frivilligt i enlighet med god forskningssed (Vetenskapsrådet, 
2017). Museilektionerna ingick inte i elevernas bedömning.  
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Intervjuer genomfördes med museets pedagoger och de två medföljande lärarna både inför och efter 
museibesöken med ett tudelat syfte, dels att fånga förväntningar och dels att reflektera kring musei-
lektionernas genomförande. Kvale et al. (2014) beskriver hur forskare och respondent i en 
intervjusituation tillsammans skapar ny kunskap. Här är artikelförfattarens dubbla roll som forskare 
och kollega/student viktig att överväga. Å ena sidan finns en risk att denna relation påverkar följd-
frågor samt tolkning av svaren och därmed påverkar kunskapen som skapas. Å andra sidan, vilket i 
denna studie väger tyngre, kan denna dubbla roll snarare vara till en fördel då frågorna kan fördjupas 
utifrån gemensamma referenser.  

Som ett komplement till deltagarnas egna uppfattningar genomfördes även direktobservationer vid 
de två museibesöken för att observera den interaktion som sker under besöken och som kan vara 
svår att klä i ord för inblandade parter (Esaiasson et al., 2017). Observationerna utgick ifrån 
begreppen iscensättning, navigering och multimodalitet genom att studera samspelet mellan elever, 
pedagoger och lärare, samt hur utställningarnas design användes och interagerades med. Elevernas 
upplevda engagemang både i relation till utställningarna och till varandra var således centralt att 
observera. Därutöver genomfördes även en återkoppling med eleverna under lektionstid med syfte 
att fånga deras spontana reflektioner kring Världskulturmuseet som en alternativ lärmiljö. Vid detta 
tillfälle användes webbverktyget Kahoot för att ställa frågor till eleverna via frågesport/quiz, något 
de är vana vid från ordinarie lektioner, om museilektionernas form, innehåll och hur de skilde sig åt 
från lektioner i klassrummet.  

Det empiriska materialet från samtalsintervjuerna, direktobservationerna och återkopplingen med 
eleverna ligger till grund för studiens resultat. För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ 
innehållsanalys genomförts som operationaliserar studiens teoretiska ramverk genom att söka efter 
kategorier och bidra med en systematik kring materialets innehåll (Bryman, 2018). Följande tre 
kategorier framträdde ur analysarbetet: rummets möjligheter, museipedagogikens möjligheter och 
föremålens möjligheter.   

RESULTAT – MUSEILEKTIONER I 
UTSTÄLLNINGARNA KORSVÄGAR OCH ASWAT  
Efter en kortfattad beskrivning av museilektionernas upplägg presenteras i följande del studiens 
resultat med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och begreppen iscensättning, navigering och 
multimodalitet. 

Under det första besöket, i utställningen Korsvägar, är 24 elever närvarande, varav bara fem av 
eleverna varit på Världskulturmuseet tidigare. De medföljande lärarna har båda besökt museet tidi-
gare. Museilektionen hålls en sen eftermiddag, på den sista lektionen för dagen, och eleverna upplevs 
något trötta när de anländer. Besöket börjar med en kort presentation av museipedagogen (pedagog 
1) i entrén till museet, därefter leds gruppen in i utställningsrummet och samlas i sofforna som 
används bland annat för detta ändamål. Här presenterar pedagogen hur tanken är att eleverna själva 
ska utforska utställningen genom att i grupp tolka de olika temana och därefter berätta för varandra 
vad de kommit fram till. Detta upplägg är inte en del av det vanliga skolprogrammet utan något 
pedagogen väljer att pröva på eleverna.  

Under besöket i Aswat följande dag är 26 elever närvarande, varav tre inte deltog vid det tidigare 
besöket. Eleverna upplevs som mer energifyllda vid detta besök som är direkt efter lunch. Detta leder 
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till att vissa elever även upplevs som lite stökigare och mindre fokuserade. Museilektionen hålls av 
den andre pedagogen (pedagog 2) och upplägget följer utställningens framtagna skolprogram. 
Besöket börjar med en gemensam övning på temat migration, därefter leds gruppen in i den bortre 
delen av utställningen som består av en konstutställning. Efter konstdelen får eleverna själva utforska 
utställningen med uppmaningen att lyssna på de personliga berättelserna, titta på bilderna och läsa 
texterna på egen hand innan återsamling och gemensam reflektion.  

 

Bild 1. Utställningen Korsvägar 

 

Bild 2. Utställningen Aswat. 
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Iscensättning av utställningarna  
Korsvägar är en permanent basutställning och består av ett större utställningsrum med dämpat ljus 
och jordnära färgtoner, samt ett lite mindre rum vid sidan av. Här blandas föremål och berättelser 
från olika tidsepoker och geografiska områden för att belysa hur vägar möts och kulturmöten upp-
står över tid och rum. Utställningen är tematiskt utformad för att belysa allmängiltiga frågor ur ett 
historiskt perspektiv. Eftersom de olika temana inte är tydligt beskrivna i text, måste besökaren sätta 
sig in i och tolka utställningens innehåll genom att själv göra kopplingar och egna reflektioner. 
Besökaren behöver använda sig av olika multimodala redskap för att göra detta. Temana är avgrän-
sade utifrån olika färgskalor och ljussättning. En av lärarna beskriver utställningen på följande sätt: 
”På ytan är allt möjligt, men det fanns något gemensamt. Jag gillar att det inte är riktigt klart vad 
utställningen handlar om, utan att det måste upptäckas” (lärare 2:2). Samma lärare beskriver hur 
hen tror att ”Korsvägar var lättare för eleverna. Det var större, mer utrymme att gå runt själva och 
utforska, lättare att ta till sig, lättare att genomföra visning och fler föremål i centrum”.  

Aswat-utställningen har i kontrast till Korsvägar fokus på specifika migrationserfarenheter med en 
samtida tids- och rumsaspekt. Här används konst och personliga berättelser via text, bild och film 
för att gestalta syriska flyktingars livsöden. Konstdelen är åtskild i ett mindre rum medan det något 
större rummet är fyllt av skärmar med digitala berättelser. Inför museilektionen beskriver pedago-
gen utställningens iscensättning genom att lyfta fram konstdelen: ”Den är fantastisk. Det är inte så 
ofta vi har konst i utställningarna. Det är inte en traditionell etnografisk utställning”. Hen beskriver 
också hur det är ”lite trångt i utställningen, med mycket media i ansiktet” och menar att det därför 
att svårt ”att komma undan och jobba med grupperna” (pedagog 2:1). Ena läraren förväntar sig efter 
att ha fått se en introduktionsfilm1 till museilektionen i Aswat att det är ”gripande berättelser, 
livsöden som väcker känslor och medmänsklighet” och hoppas på att utställningen skapar mening 
via de personliga berättelserna: ”kanske beskrivs flykten via båt, hur familjer lämnas och ovissheten 
kring asylsituationen” (lärare 2:1). 

 

1 Det är bara till skolprogrammet i Aswat en sådan film är framtagen. 
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Bild 3. Konstverk av syriska flyktingar i utställningen Aswat. 

 

Bild 4. Konstverk av syriska flyktingar i utställningen Aswat. 
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Via konst och personliga berättelser iscensätts syriska flyktingars livsöden i Aswat och förväntning-
arna är alltså att detta väcker känslor hos eleverna. I återkopplingen med eleverna reflekterar de 
kring att de inte blev särskilt berörda av utställningens iscensättning eller innehåll, varken konsten 
eller berättelserna. En av anledningarna till detta är att utställningen inte handlade om dem menar 
flera av eleverna. En elev beskriver att ”kanske om det varit unga som berättat hade vi kunnat relatera 
mer. De flesta var gifta eller vuxna med barn och vi är unga så det är svårt att relatera till”. En annan 
säger rakt ut att ”jag har ett skal på utsidan och det ska mycket till att bli berörd”. Ytterligare en 
annan reflekterar kring att ”vi var inte tillräckligt förberedda på utställningen och förväntade oss 
inte att bli berörda”. Den ene läraren funderar vidare på detta i det uppföljande samtalet i följande 
resonemang: ”I skolan har vi mer ett faktatänk och att bli berörda är vi inte förberedda på. Det är 
inte ofta att vi når eleverna känslomässigt” (lärare 2:2). 

Navigering och inramning av elevernas handlingsutrymme  
Likt utställningarnas iscensättning så skiljer sig inramningen av elevernas handlingsutrymme åt 
under de två museilektionerna. Fokus i denna del är på betydelsen av hur eleverna styrs och blir 
uppmuntrade under de två museilektionerna. 

I Korsvägar delas eleverna upp i sex grupper, en för varje tema i utställningen. De får en tydlig upp-
gift att ta sig an, att försöka förstå vad temat i respektive del handlar om samt vad begreppet 
korsvägar betyder. De får 15 minuter på sig och går fokuserat iväg till de olika delarna av utställ-
ningen utifrån den färgkodning av temat de blivit tilldelade. De flesta elever går rakt på uppgiften 
och tittar på föremålen i montrarna, läser utställningstexterna, använder surfplattor och annan 
interaktiv design. Några frågar igen vad de ska göra. Pedagogen går runt i grupperna och ger positiv 
återkoppling. När grupperna åter samlas i soffan och pedagogen frågar hur det går, skiljer sig svaren 
åt på skalan från ”klurigt” till ”dans på rosor”. Därefter går hela gruppen runt från tema till tema och 
de olika grupperna får presentera inför de andra vilka tolkningar de gjort varpå pedagogen berättar 
mer utförligt om de olika temana samt hur olika föremål ur samlingen förhåller sig till respektive 
tema.  

Under direktobservationen upplevs grupperna fokuserade och delaktiga i den konkreta uppgiften 
de fått sig tilldelad och det är tydligt att eleverna använder sig av flertalet multimodala redskap för 
att tolka temana, så som föremålen, bilderna, texterna och de digitala verktygen inklusive film och 
ljudklipp. Även museipedagogen upplever eleverna fokuserade och anser att det experimentella upp-
lägget gått över förväntan. Museipedagogen beskriver samtidigt att det är svårt att veta hur 
utställningens teman ska presenteras: ”Jag vill börja i en gemensam mänsklig nämnare. Jag vill inte 
göra det till ytterligheter eller exotifiering av andra delar av världen. Jag vill inte bara presentera 
information om föremålen, inte som stuprör utan koppla samman och visa sammanhang, men det 
är svårt att gestalta hur det hänger ihop. Jag vill att eleverna ska göra kopplingar snarare än fokusera 
på olikheter, hitta gemensamma nämnare” (pedagog 1:1).  

I det efterföljande samtalet beskriver pedagogen att ”jag blev förvånad över hur bra de var på att ta 
till sig informationen, föremålen, texterna och ipads och kunde kommunicera alla delar ihop” och 
trots att det inte finns några kartor eller tidsangivelser i utställningen så var eleverna för det mesta 
”ändå rätt ute i tid och rum, i kontexten” (pedagog 1:2). En anledning till elevernas fokus är enligt 
pedagogen att de hade en specifik uppgift att lösa, att de behövde lösa den tillsammans och att de 
därmed ”blev seriösa och tog det på allvar”. Att museilektionen byggde på en gruppuppgift där alla 
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i gruppen behövdes för att hinna se allt i respektive del och därmed tolka temat på 15 minuter tror 
hen bidrog till att elevernas uppmärksamhet och navigering i rummet var koncentrerad och mål-
medveten. Samtidigt bidrog upplägget till att eleverna inte använde utställningen på ett likriktat sätt 
eftersom de blev indelade i olika grupper för att tolka olika delar av utställningen i mer detalj. Det 
blev däremot tydligt i återkopplingen med eleverna att nästintill samtliga har fått med sig betydelsen 
av de olika temana och begreppet korsvägar där kulturer och människor möts i tid och rum.   

I Aswat-utställningen har pedagogen en annan ingång till museilektionen. Först styrs elevernas upp-
märksamhet till migrationsfrågor i stort då pedagogen ställer övergripande frågor om antal 
flyktingar i världen och eleverna får ställa sig på olika svarsalternativ som är utlagda på golvet utifrån 
vilket svar de tror stämmer. Därefter uppmuntras eleverna till att göra en konstanalys tillsammans 
med pedagogen, följt av att på egen hand gå runt i utställningen med löst formulerade instruktioner 
om att lyssna, titta och läsa med målsättning att sätta sig in i de personliga berättelserna om flykt 
från Syrien, innan gruppen åter samlas för en avslutande reflektion. Detta upplägg upplevdes som 
svårt av både elever och lärare samt under direktobservationerna. 

I samtal med pedagogen inför museilektionen beskriver hen hur syftet är att ”börja i det stora, inte i 
en enskild berättelse”. Pedagogen beskriver hur det är svårt att välja vilket perspektiv man ska ha in 
i frågan för att inte dela gruppen i läger. Ett sätt att göra detta är ”att utgå ifrån det stora perspektivet 
på migrationsfrågan, att jobba med siffror och sen empati eller logos, patos och etos”. Det är viktigt 
att hitta rätt argument för att nå alla eleverna, ”för att det ska bli mer allmängiltigt och beröra oss 
alla”. Samtidigt vill hen inte att det ska bli en personlig åsikt ”utan låta faktan prata om att flykting-
vågen ökar, då blir det lättare att prata om frågorna”. (pedagog 2:1) 

En av lärarna uttrycker tydligt att ansatsen att börja i de stora frågorna om migration inte helt fun-
gerade, att det inte förbereder eleverna tillräckligt på hur personlig och känslomässig utställningen 
är. ”Det känns som om det inte gav så mycket att börja i flyktingfakta. Istället vore det bättre att gå 
in på en personlig berättelse om flykt, kanske haft en pryl att fokusera på för att göra det personligt 
genom föremålen”. Läraren anser att det är viktigt att göra det personligt med en gång och att ”detta 
hade blivit en bättre förberedelse för att bli berörd, komma åt känslan av att vara på flykt”. Läraren 
tycker inte att utställningens syfte är att lära sig fakta, utan ”att få en personlig touch, erfarenhet, och 
då borde introt vara i den andan också”. Att göra den interaktiva övningen att ställa sig på svaren 
ansåg läraren fungerade, men frågorna borde bli mer personliga, exempelvis ”om du flydde idag, 
vem eller vad skulle du ta med dig”. Läraren menar att det redan från början är viktigt att komma åt 
elevernas känslor för att vara förberedda på utställningen. (lärare 2:2) 

I konstdelen blir eleverna direkt ombedda att sätta ord på sina känslor. Museipedagogen berättar att 
konstverken är gjorda av människor som flytt från Syrien till Sverige och frågar eleverna vilken 
känsla de får när de tittar på konstverken. Men gruppen är tyst och svårpratad, samt denna del av 
utställningen känns trång och gruppen lite rastlös. Pedagogen gör ett nytt försök och berättar hur 
man kan använda konst som en berättelse och låta tankarna gå fritt genom att först börja med det 
enkla och sen lägga till känslor som uppstår. Pedagogen frågar vad eleverna ser i det ena konstverket 
och några få elever börjar delta och beskriver hur de ser en båt, ett vattenmonster, en björn, männi-
skor och vatten. När eleverna sedan ska sätta ord på sina känslor blir det svårare. Någon nämner 
orden ledsen och tyngd, men de flesta förblir tysta. Pedagogen fortsätter att visa fler konstverk, men 
det upplevs som allt svårare att väcka elevernas engagemang via konstverkens iscensättning. I åter-
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kopplingen med eleverna beskrivs hur de inte blev särskilt berörda, utan att samtalet om konstens 
mening blev mer teknisk än känslobetonad.  

Även att gå runt på egen hand i utställningen utan en tydlig uppgift anser den ena läraren blev ”för 
svårt för eleverna” (lärare 2:2). Även om många var väldigt intresserade, så gick vissa direkt och satte 
sig med sina mobiler. För att skapa engagemang och styra elevernas navigering genom utställningen 
behöver eleverna tydligare instruktioner med mer riktade frågor menar läraren. Hen föreslår att 
inramningen behöver vara mer styrd, att eleverna behöver en tydlighet i att deras uppgift är att svara 
på ett antal frågor utifrån berättelserna. Exempelvis kan eleverna ”jobba två och två och förbereda 
en kort presentation inför gruppen hur berättelserna har berört dem” (ibid). 

 
Bild 5. Berättelser från syriska flyktingar i utställningen Aswat. 

 

Bild 6. Berättelser från syriska flyktingar i utställningen Aswat. 
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Den andre läraren uttrycker liknande tankar och anser att det krävs mycket av eleverna att tolka 
berättelserna själva och se samband: ”Då krävs allmänbildning, förförståelse och så, det har inte 
dagens elever. Generation Google har aldrig behövt ta in baskunskaper. Förutsättningarna förändras 
när förkunskaper inte finns och pedagogen behöver skapa en bubbla för eleverna att stiga in i, för 
att det ska bli greppbart för eleverna. Som en travhäst. Eleverna måste få skygglappar. Då kan de 
fokusera istället för att sparka bakut”. Läraren anser att museiutställningar blir otillgängliga om det 
inte finns en tydlighet eftersom ”eleverna inte har ork att själva sätta sig in i utställningen. Så är det 
nästan alltid”. (lärare 1:1) 

Vid återsamlingen är eleverna återigen tysta och upplevs relativt oengagerade. Gruppdynamiken 
ändras när ena läraren säger ifrån på skarpen och berättar hur hen blivit personligt berörd av en av 
berättelserna. Läraren är både märkbart tagen och irriterad och säger till eleverna hur priviligierade 
de är och frågar retoriskt ”vet ni ens var ni är och vad utställningen handlar om”. Efter detta inspel 
förändras gruppens samspel och elevernas engagemang ökar då fler elever börjar reflektera över ut-
ställningens innehåll, om än något motvilligt.  

I relation till museilektionens inramning i Aswat reflekterar museipedagogen kring hur vissa elever 
var ofokuserade och ”inte klarade fri tid så bra” och hade kanske behövt en tydligare styrning eller 
”hook”. Hen menar att syftet inte är att styra deras tankar utan att öppna upp för egna frågor och 
funderingar, men samtidigt ”skulle vissa i gruppen säkert tjäna på att få en mer specifik fråga att 
besvara. Helst skulle man vilja hitta en mellanväg, men jag är osäker på hur detta ska formuleras”. 
Överlag är pedagogen nöjd med att ”gå från det ena till det andra”, att det finns en pedagogisk tanke 
och ”storyline” med att gå från delen med fakta om att migrationen ökar till delen som handlar om 
det personliga och känslan av empati. I den avslutande delen är ”syftet att komma till en slutpunkt 
där de olika delarna sammanförs”. (pedagog 2:2)  

Multimodalitet och museiföremålens betydelse  
En viktig utgångspunkt i det designorienterade perspektivet är multimodalitet, att lärande sker 
genom medierande redskap såsom språk, symboler, bilder och föremål. I återkopplingen med 
eleverna återkommer utställningarnas multimodalitet som den största kontrasten till klassrummet. 
Flera av eleverna lyfter fram möjligheten att under museibesöken få använda flera sinnen samtidigt, 
att få se, höra och känna, i kontrast till att läsa långa texter i böcker eller lyssna till läraren i klass-
rummet. Några av eleverna beskriver även klassrumsmiljön som begränsande, där det inte går att 
andas eller fokusera. Detta jämförd med att i museimiljön få associera fritt, att komma närmare 
historien eller berättelserna, att man där lär sig på ett mer dynamiskt sätt och att det då är lättare att 
lyssna och förstå.  

En elev menar att ”man kommer närmare vad själva kunskapen handlar om. Om det tex finns 
historiska fynd och riktiga saker kommer man närmare det på ett museum än vad man gör om man 
tex läser en lärobok”. Här är föremålens betydelse i fokus för att komma närmare historien på ett 
mer konkret sätt. En liknande tanke lyfts fram av en annan elev som beskriver att man får ”mer 
inlevelse när man tex ser ett föremål framför sig och kan lättare förstå händelsen. Man får gå runt 
istället för att sitta ner vid sin bänk och sitta och lyssna på sin lärare. Detta gör det mer intressant 
och större chans att man lär sig något”. En annan menar att ”man får ofta se verkliga föremål som 
har med det man lär sig att göra vilket leder till att det som lärs ut är lättare att ta till sig”. (återkopp-
ling med eleverna) 
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Även ena läraren betonar vikten av att eleverna använder sig av flera modaliteter och sinnen under 
ett museibesök. Hen jämför med klassrummet där ”läraren, tavlan och boken används” och att detta 
blir mer abstrakt och teoretiskt. Istället ”kommer museerna närmare verkligheten eftersom man kan 
se objekt. Det som är bra är att man kan prova saker. Det är mer interaktivt. Annars kan vi lika gärna 
vara i klassrummet. Skillnaden är det taktila, prylar, höra ljud, se saker, att använda fler sinnen och 
gärna röra vid något”. Läraren beskriver också hur hen tyckte om estetiken i Korsvägar med de olika 
färgade områdena. (lärare 2:2) 

Båda lärarna lyfter fram en specifik elev som exempel på multimodalitetens betydelse. Det är en elev 
som knappt öppnar munnen i klassrummet men som ”blommade ut på museet” (lärare 1:2). Lärarna 
har tidigare berättat att eleven i fråga har en neuropsykiatrisk diagnos. Under museilektionen i 
Korsvägar beskriver eleven exempelvis olika föremåls innebörd och sammanhang på ett målande 
och detaljrikt sätt. En anledning som lyfts fram till det ökade engagemanget är att eleven inte verkar 
trivas i den begränsade klassrumsmiljön och att miljöombytet därmed är avgörande då olika sinnen 
kan användas. ”Kanske hade det också med att [elevens namn] fick tolka och definiera fritt utan att 
upplägget var förutbestämt som det ofta upplevs i klassrummet” (ibid). 

En av museipedagogerna beskriver skillnaden mellan att vara i ett klassrum och i en museiutställning 
som att ”gå in i ett kurerat lärande rum där man kan använda alla multimodaliteter, film, artefakter, 
text och kunna knyta ihop det till ett paket, en upplevelse av rummet i samarbete med gruppen. Det 
blir som ett växlande flöde. Det blir spännande”. Pedagogen poängterar att det är ett ”fint uppdrag 
att få göra detta, att få jobba i det lärande rummet”. En annan skillnad som poängteras är hur ”tempo, 
rörelse och dramaturgi blir väldigt mycket viktigare”. Pedagogen ser sin uppgift som att kurera mötet 
under tiden men att goda förutsättningar behövs för att kunna ”samspela med rum, grupp, multi-
modala möjligheter och få syn på saker tillsammans. Det är tempot som gör det möjligt, inte för 
långt eller kort, att gå in och gå runt i samklang med rummet”. Pedagogen beskriver vidare att hen 
har en bakgrund i musikens värld och använder musikalitet som en utgångspunkt för timingen: ”att 
prata lagom länge, få lagom mycket återkoppling och samspel, spela ihop och så nu är låten slut”. 
Pedagogen beskriver att denna rörelse och dramaturgi inte går att åstadkomma på samma sätt i 
klassrummet och därmed bidrar till en unik möjlighet för lärande under en museilektion. (pedagog 
2:1) 

Både elever och lärare lyfter fram betydelsen av föremålen och beskriver hur de bidrar med unika 
möjligheter för lärande och meningsskapande under ett museibesök. I återkopplingen med eleverna 
ges exempel på föremål som fångade deras intresse. Det är framför allt ett föremål som står ut, den 
så kallade ”boken”, en quipu från Inkariket, som användes för att sprida information via trådar och 
knutar i en slags punktskrift. Flera av eleverna svarade mer ingående att de kom ihåg just detta före-
mål eftersom det var så oväntat. En elev beskriver att ”massa snören satt ihop (en bok) med ett språk 
som inte kunde tydas. Såg verkligen inte ut som en bok, riktigt intressant. Hade ingen aning om att 
man förr kommunicerade på detta vis i en del områden”. En annan beskriver hur ”jag minns boken 
från inkatiden just för att det var så oväntat. Det såg liksom ut som något klädesplagg och inte som 
en bok. Jag minns att den användes för bokföring och hemliga meddelanden då de ville förstöra 
sådana böcker”. 

En annan elev lyfter fram ”krokodilen som symboliserade demokrati. Det vill säga att alla delar 
behövs och är värdefulla: huvudet, kroppen och svansen osv i ett samhälle”. En annan svarar 
”flyktingbåten som gjorde det väldigt lättillgängligt och nära. Det gjorde flykt väldigt mycket mer på 
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riktigt” och några andra nämner stegarna som visualiserar och gör flykten över Medelhavet mer 
verklighetsförankrad. Ytterligare en elev beskriver ”de fyra olika livsstadierna som fanns inom kul-
turer i Kongo, hur olika delar av livet ser ut”. 

 

 

Bild 7. Quipu från Inkariket i utställningen Korsvägar.  

 

Bild 8. Träskulptur av en krokodil från Papua Nya Guinea i utställningen Korsvägar. 
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Bild 9. Flyktingbåt och stegar från Medelhavet i utställningen Korsvägar. 

 

Bild 10. Niombo från Kongo i utställningen Korsvägar. 
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Även om det framförallt är föremålen från utställningen Korsvägar som eleverna minns, så lyfter en 
av lärarna i det efterföljande samtalet att föremålen hade kunnat användas än mer under museilekt-
ionen. Hen vill att besöket verkligen ska handla om föremålen. ”Att se bilder, diskutera och höra 
fakta, det kan vi göra i klassrummet men inte se grejerna och kanske till och med röra vid något 
föremål. Detta är skillnaden”. Läraren föreslår att upplägget i Korsvägar hade kunnat spetsats till och 
att föremålen skulle kunna tänkas in än mer. ”Låt eleverna välja ut ett objekt, förbereda en mini-
presentation och koppla det till temat”. Läraren tror att detta hade kunnat göra det lättare för 
eleverna, om de alla skulle prata om varsitt föremål, då skulle samtliga behöva bli engagerade. 
Läraren anser att ”inkaboken” var bäst, ”här fångades elevernas intresse av en mystisk sak. Detta 
borde göras mer. Även för den kongolesiska dockan funkade detta. Sakerna som användes till 
pilgrimsfärden stod också ut, men detta hade kunnat utvecklats mer. Att se grejerna är unikt, det 
kan eleverna inte få i skolan”. 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER OM 
VÄRLDSKULTURMUSEET SOM EN ALTERNATIV 
LÄRMILJÖ 
När de två museilektionerna analyseras sida vid sida blir det tydligt att museilektionen i Aswat bidrar 
till mindre engagemang och fokus hos eleverna än den i Korsvägar. Detta kan naturligtvis bero på 
flertalet olika faktorer. Ett par exempel, bland andra, är att Korsvägar var den första utställningen 
eleverna mötte och för de allra flesta var det även första gången de besökte museet; att de två musei-
lektionerna hölls på olika tider; och att det i Aswat tillkom tre elever som inte deltog i Korsvägar och 
som i sin tur upplevdes vara mer intresserade av att prata med varandra eller använda sina mobiler 
än av att delta i museilektionen. Det går inte att i denna studie avgöra hur mycket dessa exempel 
väger in i de skillnader som uppstod och det är inte heller dess ansats.  

Snarare har möjligheter till att skapa en alternativ lärmiljö under de två museilektionerna varit i 
fokus. Utifrån diskussionen ovan framträder tre olika men sammankopplade möjligheter – rummets 
möjligheter, museipedagogikens möjligheter och föremålens möjligheter. Tillsammans bidrar de till 
möjligheter för en alternativ lärmiljö på Världskulturmuseet. Naturligtvis finns det fler betydelse-
fulla nyanser som i en större studie säkerligen skulle framträda. Likväl kan studiens resultat användas 
för att fundera vidare på hur Världskulturmuseet kan stärka sin roll som en alternativ lärmiljö. 
Resultaten kan i olika utsträckning även vara relevanta för andra museer med liknande ambition 
och för lärare som planerar skolbesök på museer för att bättre förstå museers potential att vara 
alternativa lärmiljöer. 

I följande avslutande reflektioner kommer de tre möjligheterna analyseras utifrån studiens teore-
tiska ingångar där den pågående förskjutningen mot det ”okunniga museet” används som en 
analysram tillsammans med hur utställningarnas design möjliggör en alternativ lärmiljö. Avslut-
ningsvis summeras det ”okunniga museets” potential. 

Rummets möjligheter  
I återkopplingen med eleverna beskrivs klassrumsmiljön som begränsande eller till och med kvä-
vande där man sitter ner och lyssnar på sin lärare och där tavlan och boken används, alltså bara ett 
fåtal multimodala resurser. Detta ställs i kontrast mot museimiljön där eleverna beskriver att man 
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på ett generellt plan får gå runt, associera fritt, komma närmare och interagera med historien och 
berättelserna. Likaså lyfter ena museipedagogen fram det kurerade rummets möjligheter till tempo, 
rörelse och dramaturgi där rum, grupp och multimodala möjligheter samspelar. Pedagogen beskri-
ver vidare möjligheten att gå runt i samklang med rummet och att detta är en unik möjlighet som 
inte går att åstadkomma i klassrummet. Här bjuder rummet in till delaktighet och medskapande 
(Hooper-Greenhill, 2000) och besökarna ges möjligheter till meningsskapande situationer i samspel 
med andra (Ljung, 2009). Likt Jung (2010) och Sitzia (2018) förespråkar, så möjliggör dessa beskriv-
ningar av rummet en inbjudande miljö som utmanar en intellektuell hierarki.   

De två utställningsrummen upplevs och används dock på olika sätt under de två museilektionerna. 
Korsvägar upplevs stort och rymligt där eleverna i mindre grupper går runt och utforskar och upp-
täcker utställningens innehåll på egen hand. Här använder sig eleverna av flertalet multimodala 
redskap för att tolka utställningen. Aswat å andra sidan beskrivs som trångt, med separerade delar 
och med mycket media i ansiktet. Utställningens multimodalitet i delen med personliga berättelser 
skiljer sig inte markant från vad eleverna är vana vid i klassrummet – text, bild och filmklipp (Kress, 
2010; Kress och Selander, 2012). Rummets möjligheter skiljer sig därmed åt under de två museilekt-
ionerna. Utställningsrummet i Aswat skapar färre möjligheter till interaktivitet och engagemang, det 
finns färre multimodala redskap än i Korsvägar, och konstdelen och de personliga berättelserna upp-
levs inte hänga ihop då de är separerade i två olika delar av utställningsrummet.  

Utställningarnas iscensättning bidrar även till olika behov hos eleverna. I Aswat, där konst och 
personliga berättelser om specifika migrationserfarenheter är i fokus, framträder behovet av person-
lig identifikation tydligt då eleverna efterfrågar ett innehåll som de känner igen sig i, med en 
verklighetsanknytning som är mer närliggande i både tid och rum till deras egna vardag. Flera av 
eleverna beskriver hur de personliga berättelserna inte handlade om dem och att det därför var svårt 
att bli känslomässigt berörd. Detta visar på betydelsen av hur exempelvis texter är formulerade och 
hur detta kan påverka om besökarna reflekterar kring sina egna liv och kan göra egna tolkningar på 
innehållet eller om de styrs av ett visst budskap. Detta kopplar an till hur Insulander (2010) beskriver 
att utställningens design i förväg har vissa inbyggda möjligheter som möjliggör viss slags handling 
och försvårar för annan. Likaså poängterar Jung (2010) vikten av att skapa lärmiljöer där besökarna 
bjuds in till tolkningar som är relevant för just dem. I just detta fall lyckas Aswat inte fånga elevernas 
personliga identifikation.  

Detta går också att jämföra med hur Ljung (2009) beskriver att en viktig förutsättning för lärande 
som ett socialt samspel är besökarens förmåga till inlevelse, fantasi och att i någon mån kunna iden-
tifiera sig med det som skildras i en museiutställning. Både elever och lärare beskriver hur de är 
ovana vid att bli känslomässigt berörda och därför behöver bli mer förberedda på att utställningens 
innehåll syftar till att väcka deras känslor. Det är därför viktigt att fundera på hur förberedelserna 
inför en museilektion ser ut. En större tydlighet kring innehåll, upplägg och förväntningar har där-
med potential att stärka elevernas engagemang och i sin tur möjligheterna till att skapa en alternativ 
lärmiljö som skiljer sig från vad de är vana vid.  

Behovet av personlig identifikation framträder däremot inte alls lika tydligt i Korsvägar. Delvis kan 
detta bero på Korsvägars tematiska iscensättning där det istället för personliga berättelser är all-
mängiltiga frågor som belyses. Detta stämmer in på hur Insulander (2010) betonar att en utställning 
kan få olika mening om den gestaltas utifrån en kronologisk tidsföljd för en specifik kultur eller 
situation, likt Aswat, eller om utgångspunkten är att bryta upp kronologier och geografier, likt i 
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Korsvägar. För att tolka Korsvägars teman behöver besökaren göra egna reflektioner med hjälp av 
utställningens olika multimodala redskap då det inte finns allrådande förklarande texter att utgå 
ifrån. Både utställningens iscensättning och museilektionens utformning uppmuntrar till egna tolk-
ningar vilket kan vara en förklaring till elevernas upplevda engagemang. Här blandas även rummets 
estetiska uttryck och utställningens formgivning med de visuella upplevelserna och de skrivna tex-
terna på ett mer integrerat sätt än i Aswat som upplevs mer avskalad och uppdelad (jämför 
exempelvis bild 5 och 6 i Aswat med bilderna 7–10 i Korsvägar).  

Museipedagogikens möjligheter  
De skilda sätt som eleverna navigerar sig genom utställningarna beror dels på den ordning som 
iscensättningen och rummet möjliggör, men även betydelsen av museilektionernas inramning blir 
här tydlig för elevernas engagemang (Insulander 2010). Museipedagogerna har en viktig roll att un-
derlätta elevernas navigering i utställningarna men också att understödja samspelet med och mellan 
eleverna och skapa möjligheter för engagemang och delaktighet. Detta kan bland annat göras via 
varierade former av interaktion för att fånga elevernas intresse och delaktighet genom att anspela på 
deras nyfikenhet (jmf. Ljung, 2009; Jung, 2010; Simon, 2010).  

Pedagogernas skilda inramningar under museilektionerna möjliggör elevernas engagemang på olika 
sätt. I Korsvägar ger pedagogen eleverna en tydlig gruppuppgift att ta sig an och går därefter runt i 
grupperna och ger positiv återkoppling. På det stora hela upplevs eleverna som seriösa, koncentre-
rade och målmedvetna. Under konstanalysen i Aswat är det däremot pedagogen som styr valet av 
konstverk och förväntar sig att eleverna ska tolka dess innebörd inför den större gruppen. Här förblir 
eleverna tysta och svårpratade, möjligtvis då upplägget inte utgår ifrån elevernas intresse och möj-
lighet till egna lärvägar (Insulander 2010; Selander 2009). När eleverna därefter blir uppmuntrade 
att själva gå runt i utställningen med löst formulerade instruktioner om att lyssna, titta och läsa blir 
kontrasten stor jämfört med Korsvägar. Flera elever verkar ha svårt att på egen hand navigera sig 
igenom utställningen utan en konkret uppgift att lösa och vissa går till och med direkt och sätter sig 
med mobilerna.  

Det framkommer tydligt att de båda medföljande lärarna önskar en mer strukturerad styrning av 
elevernas handlingsutrymme under museilektionen i Aswat, men även till viss del i Korsvägar. De 
efterfrågar mer konkreta uppgifter som ska undersökas och redovisas. Här uppstår ett spännande 
möte mellan skolans mer formella krav på prestation och synen på det mer informella eller frivilliga 
lärandet som sker på museer (jmf Hooper-Greenhill, 2000; Insulander, 2010; Ljung, 2009).  

Även om pedagogerna på olika sätt bjuder in till medskapande och delaktighet, så kräver denna 
inbjudan att eleverna kan och vill delta. Den ena lärarens beskrivning av eleverna som travhästar 
som behöver skygglappar eller Generation Google som inte har ork att själva sätta sig in i utställ-
ningen representerar en dyster syn på elevernas förmågor. Här finns paralleller att dra till hur Jung 
(2010) och Sitzia (2018) poängterar att besökaren har ett ansvar i förhållande till det ”okunniga 
museet”. Om detta förhållande ska vara ”ömsesidigt, horisontellt och flexibelt”, där uppdelningen 
mellan de ”kunniga” och ”okunniga” luckras upp, så som de förespråkar, måste besökaren vara aktiv 
och självständigt reflektera kring utställningarnas innehåll och mening. 

Här uppstår frågan huruvida museers förändrade syn på besökaren som en aktiv och medskapande 
deltagare i tolkningsarbetet krockar med lärarnas önskemål om en tydligare styrning av elevernas 
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handlingsutrymme med betoning på prestation och samtidigt med elevernas vilja eller förmåga att 
aktivt delta i detta samskapande av kunskap (jmf Sitzia, 2018).  

Föremålens möjligheter 
Det framkommer tydligt i studien att både elever och lärare vill att föremålen ska få en större roll 
under museilektionerna. Lärarna framhåller hur föremålen gärna får användas än mer för att kon-
kretisera begrepp, göra innehållet mer levande och få eleverna att använda fler sinnen i sitt lärande. 
De anser att detta är en unik möjlighet och en av de viktigaste skillnaderna från lärande i klassrum-
met. Under museilektionen i Korsvägar föreslås exempelvis att föremålen används tydligare genom 
att eleverna själva kan välja ut föremål och berätta inför varandra om dessa. I Aswat föreslås att 
museilektionen direkt börjar i det personliga genom att visa upp föremål för att komma åt känslor 
av att vara på flykt istället för att börja i de stora frågorna som rör global migration. Båda exemplen 
bidrar till att skapa möjligheter till en alternativ lärmiljö där eleverna är delaktiga och bjuds in till att 
göra personliga tolkningar (jmf Jung, 2010). 

Även eleverna beskriver hur det är föremålen som fångar deras uppmärksamhet och som stannar 
kvar i minnet efter museilektionerna. I återkopplingen med eleverna är det tydligt att det främst är 
föremålen i Korsvägar som de minns och reflekterar kring, medan konstverken i Aswat inte alls står 
ut på samma sätt. Möjligtvis då de inte självständigt interagerade med konsten. De beskriver hur 
föremålen bidrar till att göra museilektionerna mer interaktiva, dynamiska och uppmuntrar till mer 
inlevelse. Detta stämmer väl överens med hur Ljung (2009) beskriver att museiföremålen bidrar till 
ett möte med något nytt, främmande och annorlunda. Detta blir exempelvis tydligt i elevernas möte 
med quipun som de förundras över och minns väl eftersom det var så oväntat. Ljung (2009) betonar 
också att det unika med museipedagogik är det materiella, tingen och dess sammanhang. Hon menar 
att museiföremål aldrig har någon mening i sig själva, som isolerade enheter, utan måste förstås i ett 
större meningsskapande sammanhang där mediering, tolkning och kommunikation är centralt. 
Men frågan är vem som står för tolkningen. I det ”okunniga museet” sker detta i ett öppet intellek-
tuellt förhållande mellan museet som institution och besökaren som delaktig och samsakapande.   

Användningen av föremålen under en museilektion utgör således en unik möjlighet till att skapa en 
alternativ lärmiljö genom att eleverna måste använda och engagera olika sinnen samtidigt i inlär-
ningsprocessen. Föremålen blir en konkret utgångspunkt utifrån vilken eleverna kan konkretisera 
begrepp eller belysa berättelser från olika perspektiv. En museipedagogik som aktivt använder före-
målen har därmed möjlighet att öppna upp för en komplexitet som blir konkret snarare än abstrakt 
(Ljung, 2009). Museiföremålen utgör något verkligt som lärande eller meningsskapande kan bindas 
upp på eller byggas vidare utifrån. Detta gör i sin tur ett museibesök värdefullt enligt de medföljande 
lärarna och bidrar till något som de själva verkligen inte kan erbjuda i en klassrumsmiljö. Önskemå-
let kvarstår dock om att också faktiskt få känna på föremålen. Utifrån de två exemplen som ligger 
till grund för denna studie finns därmed stor potential att utveckla användandet av föremålen under 
museilektioner på Världskulturmuseet med målsättning att möjliggöra en stärkt alternativ lärmiljö.  

Det ”okunniga museets” potential 
Just användandet och tolkandet av föremål har en central roll att spela i den pågående förskjutningen 
av förhållandet mellan museet som institution och besökaren. Med målsättning att ifrågasätta den 
starkt generaliserande tendens som beskrivs i den teoretiska inramningen, där det disciplinerande 
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syftet står mot en mer demokratisk anda, förespråkas här det ”okunniga museets” potential. Här 
premieras inte den enes roll framför den andra. Behovet av museipersonalens expertis kvarstår 
naturligtvis, men måste även kompletteras för att skapa lärmiljöer som är inbjudande och samskap-
ande. Museipersonal måste bli experter även på att skapa lärmiljöer som ”skapar sammanhang, där 
föremåls väljs ut och presenteras på ett engagerat och stimulerande sätt, och därmed avsäger sig den 
förklarande logiken som traditionella museer representerar” (Sitzia, 2018, s. 79). Därmed ”måste 
museer släppa kontrollen över vilken kunskap som skapas av besökarna” (ibid).  

Just precis eftersom museer inte är skolor, och lärandet som sker på museer ofta beskrivs som infor-
mellt eller frivilligt, så är potentialen stor att experimentera med möjligheter till alternativa 
lärmiljöer där lärande sker på många olika sätt (Sitzia, 2018 och Jung, 2010). Detta förutsätter att 
både museipersonal likväl som besökare, ser sin roll som aktiva medskapare av kunskap. För att 
möjliggöra detta under museilektioner krävs alternativa lärmiljöer som skapar delaktighet och 
engagemang, som tillåter diskussion och tolkning, samt förbereder både elever och lärare på hur 
museilektioner skiljer sig åt från klassrummet.  
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