
 

 
 

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 sjunde 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 text som baseras på Christina Olin-Schellers 

docentföreläsning Vis via webben? Lärande och literacies i den digitala visdomens 

tidevarv. Hon diskuterar hur det som ibland benämns digital visdom kan förstås 

och hur skolans formella lärmiljöer kan befruktas av mer informella lärmiljöers 

drivkrafter och motivationsfaktorer. Med utgångspunkt i bl.a. begreppen 

”imitatio” och ”kollektiv intelligens" uppmärksammas didaktiska konsekvenser 

samt vikten av att lärare tar del av de teknologiska förändringar som sker, liksom 

hur skolan bör hantera och integrera dagens medielandskap i undervisningen 

tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt till information och digitala 

användarmönster. 

 



 

 
 

Därefter följer ytterligare fyra artiklar som på olika sätt belyser aktuella frågor 

om skriftspråklighet och mediebruk i förskola och skola mot bakgrund av ett 

föränderligt medielandskap i det nutida samhället. 

 

Stig-Börje Asplund visar i artikeln Konsten att parkera. Identitetskonstruktion i 

fordonspojkars litteratursamtal hur några fordonspojkar på gymnasiet engagerar sig i 

hur litterära karaktärer hanterar olika motorfordon och därmed inför varandra 

visar upp sig som både fordonselever och duktiga yrkesmän. I artikeln 

diskuterar Asplund hur dessa identitetsskapande processer äger rum inom 

ramen för det litteratursamtal som pojkarna på egen hand genomför utan 

lärarens direkta medverkan. Detta innebär att fordonspojkarna på så sätt även 

konstruerar sig som skötsamma elever som tar ett ansvar för sina 

litteraturstudier, ett resultat som delvis motsäger tidigare studier av 

”arbetarklasspojkar” i skolan, och att det därmed alltså är fullt möjligt att förena 

yrkesinriktade och humanistiskt inriktade studier. 

 

I sin artikel New Literacies i klassrummet. Vägar till en alternativ läs- och skrivpedagogik 

argumenterar Peter Andersson utifrån en teoretisk forskningsöversikt för 

behovet av nytänkande både inom undervisning och forskning när det gäller 

läs- och skrivarbete i klassrummet. Nya arenor för läsande och skrivande 

medför nya sätt att tänka, handla och skapa mening, vilket innebär att bloggar, 

nätgemenskaper och wikis öppnar vägen för en omdefiniering av undervisning 

och lärande. Många studier visar dock att klassrumsarbete präglas av 

traditionella skrivuppgifter där lärare snarast försöker att dressera in digitala 

verktyg i en gammal diskurs. Andersson menar att barn och ungas 

skriftspråkliga vanor och erfarenheter bör studeras närmare och integreras i 

skolans dominerande skriftspråkliga aktiviteter. Såväl process, struktur, innehåll 

och kontext på nya skrivarenor bör betraktas som centralt i skolans arbete med 

literacy för att leda till en rik kommunikativ kompetens hos framtidens 

medborgare.   

 

Hanna Thuresson intresserar sig för frågan Hur kommunicerar yngre barn kring 

symboler? och lyfter fram två skilda sätt att se på och förstå yngre barns lärande 

och kommunikation kring symboler. Utifrån data i form av fältobservationer 

och fältanteckningar från en förskoleavdelning analyseras två exempel på 

lärandesammanhang utifrån de två skilda synsätten, i det ena fallet handlar det 

om hur två tre-åriga pojkar kommunicerar om bokstaven ”E” och i det andra 

fallet arbetar en förskollärare med att lära barnen olika geometriska former. 



 

 
 

Genom att analysera samma händelse med hjälp av de två synsätten, tydliggörs 

skiljelinjerna mellan de olika sätten att se på barns lärande, kommunikation och 

lek med symboler, former och bokstäver. 

 

Behövs Digital kompetens i förskolan? Betydelsen av en digital kompetens hos barn 

och vuxna i dagens förskola diskuterar Karin Forsling i sin artikel med detta 

namn. Mot bakgrund av några avhandlingar inom ämnet och 

forskningsområdet medielek får några olika förskolor och barnverksamheter stå 

som exempel på hur barn och vuxna utvecklar en digital kompetens 

tillsammans. Forsling menar att vi lever i en medieberusad värld vilket innebär 

att vi inte längre kan ställa oss frågan om IKT är bra för barn. Frågan blir istället: 

vad, när och hur digital kompetens används där pedagoger aldrig, vare sig de 

använder krita, papper, penna, dator som verktyg, får glömma den viktigaste 

pedagogiska frågan: varför. 

 

Getahun Yacob Abraham har i Lektioner om ledarskapskvalitet och röstningsförfarande 

i sydafrikanska grundskolor studerat demokratiarbete i Sydafrikanska skolor med 

utgångspunkt i hur lärare undervisar om ”Life Orientation” i den sydafrikanska 

grundskolan. Med användande av Ulf P Lundgrens ramfaktorteori och Basil 

Bernsteins begrepp pedagogic device har pedagogiska verksamheter i 

klassrummet undersökts med specifikt fokus på lektioner om ledarskapskvalitet 

och om att rösta för tredjeklasselever i fyra skolor. I artikeln visas att enorma 

skillnader i material, ekonomiska och organisatoriska resurser förelåg mellan 

olika klasser och skolor men att alla visade demokratiska brister och varken 

befrämjade kritiskt och kreativt tänkande eller demokratisk fostran. Abrahams 

slutsatser blir att fler studier som tydliggör sambandet mellan lärares utbildning 

och elevdeltagande liksom studier om skolledningens påverkan behövs, som 

också sätts i relation till de förändringar som övergången från apartheid till 

postapartheid inneburit. 

 

I artikeln Några resultat från Världens opålitlighet – Begreppsanalys av livsförståelsearbete 

i särskolan redogör Inga-Lill Stefansson för några resultat från sin avhandling. 

Hon har studerat hur lärare i särskolan genom sitt förhållningssätt kan välja att 

ge eleverna möjligheter att arbeta med livsförståelse och därigenom hjälpa 

eleverna att förstå sig själva och lära sig leva i en värld som är eller kan upplevas 

som opålitlig. Med begrepp hämtade från existensfilosofin och med inspiration 

från K.E. Løgstrups fenomenologiska tolkning av vardagsverkligheten visar 



 

 
 

Stefansson på två alternativa förhållningssätt för läraren, efterföljande och styrande, 

som illustreras med empiriska exempel från avhandlingen. 

 

Efter de inledande artiklarnas samtida fokus på utbildningsvetenskapliga frågor 

följer ett historiskt, filosofiskt grundat bidrag av Joakim Larsson i artikeln False 

Consciousness Revisited. On Rousseau, Marx and the Positive Side of Negative Education.  

Han diskuterar hur ett marxistiskt sätt att närma sig begreppet “false 

consciousness” har vissa gemensamma utgångspunkter med Rousseaus ideal i 

en ”negative education” i det att båda vill göra upp med människans illusioner 

utifrån reifierade abstraktioner och spekulationer. Dessa gemensamma 

utgångspunkter bildar plattform för att diskutera begreppet ”false 

consciousness” utifrån 2000-talets ideologikritik och argumentera för ett behov 

av att grunda sådan kritik i subjektiva livsvärldserfarenheter och därigenom 

undvika såväl materialismens ytterkanter som idealism. 

 

Ett metodologiskt bidrag ges av Heid Nøkleby i artikeln Triangulation with diverse 

intentions, där hon diskuterar användandet av triangulering i kvalitativ forskning. 

Hon utforskar olika sätt att begreppsliggöra triangulering liksom de 

underliggande ontologiska antaganden som det medför – metodtriangulering, 

datatriangulering, forskartriangulering och teori triangulering – vilka alla kan ses 

som tekniker för att utforska en viss punkt i ett landskap från olika vinklar. 

Nøkleby föreslår ett alternativt sätt att förstå triangulering genom användande 

av olika typer av datakonstruktion som kan medföra att olika punkter i samma 

landskap belyses, vilket prövas i relation till användandet av triangulering i ett 

pågående projekt. 

 

Avslutningsvis återkommer ett bidrag som anknyter till det nya mediesamhället 

i Pia Sundquists recension av en färsk avhandling av Peder Stenberg, Den 

allvarsamma leken – World of Warcraft och läckaget. Hon menar att det är en viktig 

avhandling från det etnologiska området som också bidrar med värdefulla 

insikter till alla som är verksamma inom fält som utbildningsvetenskap, 

språkvetenskap, kultur-/medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi.  

Marie Tanner 

 


