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Redaktionellt 

Forskning och undervisning samt den s.k. tredje uppgiften, kommunikation och 

spridning av forskningsresultat, utgör universitetsverksamhetens tre stöttepelare. 

Var och en av dessa tre präglas av egna förutsättningar och drivs av egen logik, 

samtidigt som de är beroende av varandra och berikas av en nära och 

kontinuerlig relation. De försök som gjorts att närma den ena verksamhet till 

den andra är otaliga och frågan har – p.g.a. sin stora betydelse och komplexitet – 

en återkommande karaktär. Karlstads pedagogiska tidskrift (KAPET) som nu 

utkommer med sitt sjätte nummer utgör ytterligare ett försök i denna riktning. 

 

KAPETs främsta uppgift är att ge en bild av verksamheten inom pedagogik, 

pedagogiskt arbete och specialpedagogik vid Karlstads universitet. Syftet är dels 

att utgöra ett forum för pågående utbildningsvetenskaplig forskning i Karlstad, 

dels att ge en bild av undervisnings- och utbildningsverksamheten såsom denna 

gestaltar sig i studenters uppsatser och examensarbeten. 

 

Konkret innebär detta att i KAPETs publikationer medverkar författare som 

har kommit olika långt i det akademiska livet och är såväl 

grundutbildningsstudenter eller doktorander som lektorer eller professorer. De 

olika bidragen i tidskriften består av ett urval av omarbetade versioner av 

examensarbeten, C- och D-uppsatser, delstudier i doktorandarbeten samt 

forskares texter om pågående forskning.  

I detta nummer:  

Detta nummer inleds med en installationsföreläsning Vad har de för sig i skolan 

efter klockan 3? av professorn i pedagogiskt arbete Annica Löfdahl. Föreläsningen 

handlar om hur lärare i fritidshem berättar om den verksamhet som de arbetar 

med och hur barnen där iscensätter sin fritidshemsverksamhet. De resultat som 

presenteras är en del i en pågående studie om kunskapsmöjligheter i svenska 

fritidshem som Annica Löfdahl arbetar med tillsammans med kollegorna Tomas 

Saar och Maria Hjalmarsson i centrumbildningen UBB - 

utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom.  

Därefter följer tre artiklar som alla beskriver aspekter av lärares lärande och 

professionsutveckling i grundutbildning och yrkesverksamhet. 
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Ann-Britt Enochsson presenterar i artikeln IT i lärarutbildningen: Hur förbereds 

blivande lärare att använda IT i undervisningen? en sammanfattning av flera delstudier 

i ett internationellt projekt som studerat hur lärarstudenter i OECD-länderna 

förbereds för att använda digital teknik i undervisningen. De resultat som 

presenteras i artikeln kommer från enkäter och fallstudier vid svenska 

lärarutbildningar våren 2009 och visar att integreringen av IT i 

lärarutbildningarna är låg och att svenska lärarstudenter tycker att de är för dåligt 

förberedda för att använda IT i sin undervisning även om de generellt sett 

känner sig säkra på att hantera tekniken. 

Maria Hjalmarsson visar i artikeln Fritidspedagogers skattningar av sitt yrkeskunnande 

– resultat från en nationell enkätundersökning hur fritidspedagoger skattar sitt 

yrkeskunnande i förhållande till en rad aspekter i arbetet. Resultaten av en 

nationell enkätundersökning bekräftar delvis tidigare studier som visar att 

fritidspedagoger främst ser sig som skickliga på att skapa trygghet, ett positivt 

klimat och att stödja barns självförtroende men nyanserar också vissa tendenser 

och slutsatser i tidigare forskning genom att fritidspedagogerna tycks känna en 

påtaglig tilltro till sitt yrkeskunnande även i andra avseenden som undersökts i 

enkätstudien. 

I artikeln Lärares lärande. Några reflektioner om lärarfortbildning diskuterar Christina 

Olin Scheller lärares lärande i ett fortbildningsprojekt som handlade om 

omsättningen av text- och litteraturdidaktiska teorier i klassrummet. I sitt 

lärande använde sig lärarna konstruktivt av olika teorier och strategier kring 

läsning och förståelse för att fördjupa sin kunskap om hur undervisning 

gestaltas. Artikeln belyser att lärares lärande är en del av en komplicerad 

teoriomsättningsprocess, ”omstilling”, där lärares förändringsprocess innefattar 

rörelser mellan såväl deltagarkunskap och åskadarkunskap som mellan 

assimilering och ackommodation. 

De två avslutande artiklarna i detta nummer belyser båda aspekter av barns och 

ungas språkliga lärande.  

Carin Roos redovisar i Handalfabetets funktion och användning i tidigt läs- och 

skrivlärande – Vad säger forskningen? forskning om hur och när barn lär och 

använder handalfabet och vilka implikationer sådan forskning kan ha för när, 

hur och varför barn, hörande eller döva, kan ha nytta av handalfabet. 

Forskningen visar att handalfabet används av flera anledningar, som en del i 

döva barns dagliga användning av teckenspråk, som en viktig resurs i att lära sig 
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läsa och skriva för både döva och hörande barn och som ett spontant inslag i 

barnens lek. 

I den avslutande artikeln Extramural engelska – en möjlig väg till studieframgång 

presenterar Pia Sundqvist resultat från sin doktorsavhandling som undersöker 

vilken betydelse niondeklassares extramurala engelska har, dvs. användning av 

engelska på fritiden. Studien baseras främst på kvantitativa data och visar på 

statistiskt signifikanta samband mellan extramural engelska och muntlig 

färdighet respektive vokabulär som inte kan relateras till socioekonomisk 

bakgrund. En slutsats är att extramural engelska är en självständig variabel och 

en möjlig väg till studieframgång för vilken elev som helst oavsett bakgrund. 

Marie Tanner 
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