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1. Inledning 

Intresset för gestaltningen av dialogen i klassrummet och tillvaratagandet av elevernas 

erfarenheter, växte fram under tiden vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning. Tankar om 

detta har även väckts utifrån den litteratur vi har tagit del av i vår lärarutbildning. I Lpo 94 

framgår tydligt att varje elevs tillgångar och kompetenser ska vara utgångspunkten i deras 

kontinuerliga utveckling av olika förmågor (Skolverket 1999, s 107-137). Vi som lärare måste 

utgå från elevernas stämmor för att därifrån handleda dem till en lyckad och meningsfull 

utveckling i sitt språkande. I strävansmålen för svenska går att läsa följande.  

 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och 
av eget intresse, 
– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete 
med andra, 
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 
påverkan, 
– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 
– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 
syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 
– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, (Skolverket, 2000). 

 

 

De styrdokument som gäller i dagens skola innehåller inga metoder utan mer riktlinjer och 

ramar. Med hjälp av dessa anvisningar kan varje enskild skola, lärare och elev fritt välja 

arbetssätt och metoder för lärandet. I strävansmålen för svenska i år fem så framgår vilka 

riktlinjer som ska följas och vilka mål att sträva mot. En av de viktigaste uppgifterna är att 

utveckla språkförmågan och kommunikationen. För att följa det som vi lärare enligt 

styrdokumenten är skyldiga till kommer vår strävan vara att arbeta efter förhållningssättet, det 

flerstämmiga klassrummet.  

 

 

Olga Dysthes (1996) syn som hon presenterar i boken, Det flerstämmiga klassrummet visar att 

skriftspråket och det muntliga språket har en central plats. Flerstämmighet innebär att elever 

är individer med olika erfarenheter och uttryckssätt. I Caroline Libergs artikel 

”Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget” ( 2003) i Utbildning & Demokrati fördjupar 

hon begreppet det flerstämmiga klassrummet. Med stöd av detta vill vi bredda vårt synsätt till 
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att flerstämmighet även omfattar elevers tidigare tillgångar så som kulturella erfarenheter och 

föreställningar. Med dessa resurser så kan alla stämmor i klassens ”kör” få komma till tals. 

Sådana stämmor kan vara den muntliga, den skrivande, den lyssnande och den läsande eleven. 

I denna kör kan läraren ses som en dirigent men även som en medmusikant. 

 

Att arbeta efter detta synsätt förutsätter ett socialkonstruktivistiskt och/eller ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet. Det flerstämmiga klassrummet bygger på ett socialt samspel mellan 

individer och tron på att lärandet är något som konstrueras hos individen i ett socialt 

sammanhang. I boken Lärandet i praktiken, skriver Roger Säljö (2000) att; 

 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 
kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 
delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 
föreställer sig världen, som barnet bli medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 
urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. Barnet föds 
på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa förlopp som redan pågår och i dessa 
förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda. 
(Säljö 2000, s 37).  

 

 

Vår lärarutbildning har sin utgångspunkt i det sociokulturella och det socialinteraktionistiska 

perspektivet. Detta har präglat vår syn på lärandet. Det är dessa perspektiv vi har som 

utgångspunkt i denna uppsats och i vår kommande yrkesroll då detta synsätt ligger oss varmt 

om hjärtat. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av flerstämmighet i klassrummet.  

Ur detta syfte formulerar vi följande frågeställningar: 

 

• Vilka uttryck av flerstämmighet finns i klassummet? 

 

• På vilket sätt tas elevers olika erfarenheter tillvara i deras läs och skrivlärande?  
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3. Bakgrund 

I följande bakgrund kommer vi att skildra det flerstämmiga klassummet där samtalet är det 

grundläggande och där elevers erfarenheter bör vara utgångspunkten i lärandet. Vi kommer 

även att göra en kort beskrivning av skolverkets utredning av läs och skrivprocessen där 

huvudtyperna är A-, B- och C-miljöer. I den sista delen kommer vi att beskriva det 

sociokulturella och det socialkonstruktivistiska perspektivet för att sedan belysa Mikhail 

Bakhtins dialogbegrepp. 

 
 

3.1 Flerstämmighet i klassrummet 

I Dysthes (1996) bok, Det flerstämmiga klassrummet, är både det skriftliga och det muntliga 

språket i interaktion med varandra, ett centralt begrepp i lärandesituationen. Hon bygger 

denna bok på tre klassrumstudier, två amerikanska och en norsk. Det hon studerade var 

samspelet mellan skrivandet och samtalandet för lärandet. Det som överraskade Dysthe var 

den passivitet hon kände när hon observerade ur ett elevperspektiv. Som elev upptäckte hon 

att den undervisningsmetod hon själv använder som lärare, i själva verket inte alls var 

dialogisk. Istället upptäckte hon att det istället handlade om monolog snarare än dialog. Detta 

var något hon upptäckte under många lektioner. Dysthe hänvisar till undersökningar som visar 

att lärarna gör anspråk på två tredjedelar av ordet. Följden av detta blir att elever inte får 

verbalisera sin kunskap vilket i sig kan leda till att de inte får tillräckligt med tillfällen att 

reflektera och tänka. De kan bli passiva och kan då tappa såväl koncentrationen som intresset 

till undervisningen. Därför vill hon se en inlärningssituation där eleverna har den största delen 

av taltiden (Dysthe1996).  

 

Att skapa ett dialogiskt klassrum menar Dysthe (1996), handlar om att lägga upp 

undervisningen så att förutsättningar ges för en dialog. För henne är dialogbegreppet betydligt 

bredare än vad man vardagligt menar med dialog. Dysthe vill att begreppet dialog utvidgas 

från att kallas ett muntligt samtal mellan två människor, till ett muntligt samspel och skriftlig 

kommunikation mellan elever och mellan lärare och elever. Det flerstämmiga klassrummet är 

ett klassrum där det väsentliga är både muntlig och skriftlig användning av språket och där 

lärarens röst är en av många röster som ska lyssnas till. Det räcker dock inte att rösterna blir 

hörda utan olika synsätt och ställningstaganden måste få komma i dialog med varandra. 

Eleverna ska uppmuntras till att tydliggöra motstridiga uppfattningar (Dysthe1996).  
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3.2 A-, B- och C-miljöer 

Varje elevs resurser och kompetenser måste ses som utgångspunkt i utvecklandet av olika 

förmågor. Ett dialogiskt klassrum borde utgöras av olika stämmor och elevernas egna 

erfarenheter, men så är det inte i någon större utsträckning, enligt Caroline Liberg 

”Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget” Utbildning & Demokrati (Liberg 2003). 

Libergs utgångspunkt för denna slutsats är resultatet av den nationella kvalitetsgranskningen 

från 1998. I denna rapport beskrivs granskningen av läs och skrivprocessen i undervisningen 

där det flerstämmiga samtalet är det centrala inslaget. Undersökningen har gjorts av ett flertal 

skolor, från förskolan till gymnasiet där A-, B- och C-miljöer utgör huvudtyperna.  

 
 
 

I A-miljöer arbetar man relativt systematiskt och medvetet med läs- och skrivprocessen i ett 
utvecklingsperspektiv. Eleverna ingår i kommunikativa sammanhang som på många sätt stöder 
och stärker deras läs- och skrivutveckling. Läs- och skrivprocessen utgör också i hög grad ett 
aktivt och verksamt undervisningsled i många ämnen. I B-miljöerna är detta inte lika systematiskt 
och medvetet genomfört. I C-miljöerna lyser ett sådant synsätt på läs- och skrivprocessen nästan 
helt med sin frånvaro. I den mån läs- och skrivprocessen alls kommer upp till ytan i ett 
utvecklingsperspektiv eller i olika ämnen, är det oftast tack vare de läromedel som används 

           (Skolverket 1999, s 112). 
 

 

Liberg (2003) menar att termerna flerspråkighet, dialog och stämmor oftast förknippas med 

tal och skriftspråket. Även i den nationella kvalitetsgranskningen användes i första hand dessa 

tankefigurer på det sättet då uppdraget endast gällde läs och skrivprocessen. 

Granskningsgruppen utvidgade dock dessa termer från att vara bundna till det verbala språket 

till att även omfatta samtalandet (2003). ”Samtalandet-lyssnandet-skrivandet-läsandet är fyra 

starkt sammanhängande delar av språkandet” (Skolverket 1999, s 109). Dysthe (1996) menar 

att utvecklingen av dessa förmågor sker i alla sammanhang och leder till att vi lär oss något 

om oss själva. I ett klassrum bör dessa förmågor integreras i verksamheten (Dysthe1996).  

 

3.3 Multimodalitet – olika sätt att nå kunskap 

Liberg (2003) vill fördjupa begreppet flerstämmighet ytterligare. Hon hänvisar till Anne Haas 

Dysons studier som visar exempel på vilka möjligheter dessa tankefigurer som flerstämmighet 

och dialog har. Dyson beskriver klassrum som inte enbart är verbalspråkliga utan klassrum 

där eleverna tar med sig erfarenheter som kan komma utav andra sammanhang. De 

kommunicerar med varandra för ett meningsskapande, vilket sker inom ramen för olika 

medier så som litteratur, dans, drama, musik, film och bild, osv. Där finns förutsättningar för 

eleverna att fritt röra sig mellan dessa medier med hjälp av olika språk som t ex verbalt, 
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skriftligt, rörligt och bildligt. Dessa mulitimodala ”kulturella artefakter” kan bli 

utgångspunkten till den dialog eleverna ingår i när de skapar texter i klassrummet. Dessa 

texter kan i sin tur leda till samtal eller drama som kan föra dialogen framåt (Liberg 2003).  

 

”Grundläggande för den fortsatta dialogen och det dialogiska är att det finns en mottagare och 

ett mottagande. Det finns en fortsättning” (Liberg 2003 s. 18). Barnen måste få möjligheter att 

prata om berättelser som de hört, att de tillsammans med andra talar om sig själva i relation 

till texten. Det är betydelsefullt att en vuxen då är med och ställer öppna frågor där det ges 

möjlighet till varierande och många svar (Carina Fast 2004). 

 

Datorn är ett oumbärligt redskap i läs- och skrivutvecklingen. Ordbehandlaren är ett viktigt 

verktyg i barnens väg in i sitt skriftspråkande då de på ett lekfullt sätt får sina alster 

rättstavade och stilmässigt tilltalande. Detta gör de stärkta i sin skrivutveckling. Det finns 

många möjligheter med de inlärningsprogram som finns tillgängliga (Maj Björk & Liberg 

2004, Anne-Mari Folkesson 2004, Rigmor Lindö 2005). 

 

3.4 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att belysa de teorier som är utgångspunkten i det flerstämmiga 

klassrummet. 

 

3.4.1 Det sociokulturella och socialkonstruktivistiska perspektivet  

Gunilla Lindquist (1999) menar att psykologen Lev Vygotskij (1896-1934), är starkt kritisk 

till ett skolsystem där läraren ses som den allvetande och inte tar vara på elevens egna 

personliga erfarenheter. I hennes bok, Vygotskij och skolan (1999) går att läsa att han ser det 

som en ”dödssynd” ur pedagogisk synvinkel, att underskatta elevens erfarenheter. Man måste 

erkänna dessa då de är förutsättningen för en lyckad undervisning. Med detta menas dock inte 

att läraren är utan betydelse, tvärtom (Lindquist 1999). Att utgå från elevers erfarenheter och 

att kunna göra kopplingar mellan tidigare erfarenheter och nästkommande erfarenheter är 

grundläggande i utbildningssammanhang (John Dewey 2002, Elisabeth Hesslefors Arktoft 

2006). Enligt Vygotskij är det samspelet mellan barnet och den vuxne där de gemensamma 

upplevelserna utgör navet i språkutvecklingen (Lindö 2005). Denna sociala gemenskap är en 

förutsättning för utvecklandet av lärandet skriver Roger Säljö ( 2000) i boken Lärandet i 

praktiken.  
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Det mänskliga lärandet bör förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. Kunskapen 
lever först i samspel mellan människor och blir sedan del av den enskilde individen och han eller 
hennes tänkande/handlande, och sedan kommer det tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. 
(Säljö 2000, s 9).  

 

 

Lärandet sker i möten människor emellan, enligt det sociokulturella perspektivet. Vygotskij 

betonar starkt samverkan mellan det sociala och individen. Det är i den kommunikativa 

förmågan och samspelet med andra som utbyte av kunskap och erfarenheter sker (Lindquist 

1999). Det är det sociala sammanhanget som får avgörande betydelse för hur vi lär. Genom att 

utveckla diskurser kan människan omskapa sin verklighet och känna delaktighet i sitt lärande, 

(Lindö, 2002, Smith, 2003). Förutsättningen för detta perspektiv gäller inte bara frågan att 

man behärskar de språkliga enheterna, utan även hur man använder språket. Detta gäller såväl 

hur man som vuxen talar med barn och hur man talar med andra (Lindquist 1999). Var och en 

måste konstruera sin egen kunskap. Kunskap går inte att överta eller kopiera från någon 

annan, utan det är i samspelet mellan individerna som den byggs upp (Dysthes 1996).   

 

 

3.4.2 Dialogicitet 

Dysthe och Mari-Ann Ingland (2003) skriver att språkandet och diskurser var något Mikhail 

Bakhtin (1895-1975) var mycket intresserad av. Han arbetade med litteraturteori, språkfilosofi 

och textanalys. Bakhtin upptäcktes inom utbildningsområdet på 1900 talet i kölvattnet av 

Vygotskij. James Wertsch fördjupade och klargjorde sambanden mellan samverkan och 

sociokulturell kontext. Han förde vidare Vygotskijs teorier om utveckling och mediering med 

hjälp av Bakhtins syn på det sociala språket och dess talgenrer. Dysthe och Ingland menar 

vidare att Bakhtins huvudintresse är dialogen och relationer, han beskriver hela människans 

existens som en dialog (Dysthe & Ingland 2003). Livet är dialogiskt till sin natur och mening 

är något som uppstår i dialogen och i samspelet mellan den som pratar och mottagaren. Att 

leva innebär att engagera sig i en dialog, att lyssna, ställa frågor, svara och komma överens. 

Något som har stor betydelse för undervisningen är Bakhtins tankar om hur mening och 

förståelse uppstår. I detta samband så spelar hans tankesätt om förhållandet mellan ett jag och 

ett du en avgörande roll, det är ”vi” som skapar mening inte individen i sig (Dysthe 1996).  
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In the actual life of speech, every concrete act of understanding is acive: it assimilates the word to 
be understood into its own conceptual system filled with specific objects and emotional 
expressions, and is indissolubly merged with the response, with a motivated agreement or 
disagreement. To some extent, primacy belongs to the response, as the activating principle: it 
creates the ground for understanding, it prepares the ground for an active and engaged 
understanding. Understanding comes to fruition only in the respons. Understanding and response 
are dialectically merged and mutually condition each other; one is impossible without the other. 
(Bakhtin 1981, s 282) 
 

 

”Han definierar nämligen självet genom dialogiska relationer till ”den andre” och uppfattar 

livet som en kontinuerlig, oavslutad dialog med andra röster” (Dysthe & Ingland  2003, s 97). 

Det verbala språket är en av många dialogiska relationer. De dialoger som förs ansikte mot 

ansikte kan också överföras till olika kulturella och sociala fenomen (Dysthe & Ingland 

2003). 

 

Dysthe och Ingland (2003) skriver att Bakhtin inte ägnat sig åt pedagogiska problem men att 

hans dialogiska diskurskvaliteter utgör ett stöd för bredare reflektioner kring kvalitet i 

pedagogiska diskursformer. Bakhtin har ägnat stort intresse åt motsättningarna mellan dialog 

och monolog. Det finns inga tvivel om vad han värderar mest genom att framhäva dialog som 

något eftersträvansvärt i både undervisning och i andra sammanhang. Dysthe och Ingland vill 

däremot inte förkasta lärarmonologen och menar vidare att alla typer av samtal som 

förekommer i ett klassrum per definition inte behöver vara dialogiska. Den dialogiska 

interaktionen mellan yttrande och förståelse är den huvudsakliga komponenten i all 

kommunikation. Detta är en viktig premiss i utbildningssammanhang, att förstå kreativa 

möten med en text och ett aktivt deltagande. I en dialog med läraren och elever utgör detta ett 

villkor för förståelsen och lärandet (Dysthe & Ingland 2003). Bakhtin är kritisk då det gäller 

monologisering när meningsutbyten blir slutna och när ett facitsvar ersätter sökandet. Dysthe 

& Ingland menar att Bakhtin tycker att monologen är ett auktoritativt yttrande. Det lämnar 

inget utrymme till att ifrågasätta eller att ha motföreställningar (2003). 

 

Vidare menar Bakhtin att hur vi ser och hör oss själva genom andras ögon och röster blir en 

direkt betydelse till relationen mellan lärare och elev i klassrummet. Dysthe (1996) ställer sig 

då frågan om hur detta skall kunna ske, hur uppstår dialogen i klassrummet? Hon menar att 

självtillit är en förutsättning för att ingå i en dialog men även tillit och respekt mellan 

parterna. Det ena står i förbindelse med det andra, eftersom det är i dialogen som jag kan få en 

uppfattning om mig själv, något som är nödvändigt för att få självtillit och tillit till andra 
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människor (Dysthe & Ingland 2003). Karin Taube (1987) pekar också på vikten av att det är 

betydelsefullt med en positiv självbild (1987). Eleven måste få möta respekt, värme, empati 

och accepterande. Med dessa förutsättningar kan undervisningen på allvar förläggas till ett 

mer eget upplevande och skapande. Detta kräver i sin tur delaktighet, ett eget handlande och 

ansvarstagande (Kent Larsson 1995).  

 

 

Utan kopplingar till ett språk så är egenskapen att vara dialogisk otänkbar enligt Bakhtin. Han 

menar att människor inte bara utväxlar ord utan det är den speciella relationen i en dialog som 

gör att den får en central plats i hans teorier. I dialogen finns en mängd olikheter. Det kan vara 

olika kunskaper, olika dialekter och olika åsikter osv. Denna relation innebär att hålla samman 

alla olikheter. Det finns en ömsesidighet i skillnaderna och det är detta som är det centrala i 

Bakhtins teorier (Dysthe 1996).  

 

The word is born in a dialogue as a living rejoinder within it; the word is shaped in dialogic 
interaktion with an alien word that is already in the object. A word forms a concept of its own 
object in a dialogic way (Bakhtin 1981, s 279). 

 

Dysthe tar upp Bakhtins centrala begrepp Polyfoni och Heteroglossi. I dessa blir olikheten 

tydligare. Polyfoni – Flerstämmighet som inte endast består i samtidig existens av flera röster, 

utan ett dialogiskt samspel (Dysthe 1996). Polyfoni i det dialogiska klassrummet menar Eva 

Hultin i artikeln, Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal –spelar det någon roll (2006) 

innebär att olika synsätt och antaganden kan ljuda samtidigt. Där det i ett kommunikativt 

förhållande får råda social och språklig olikhet, där det ges utrymme till att uttrycka sig 

utifrån sina egna villkor (Hultin 2006). 

 

Heteroglossi - Då flerstämmighet skapas av olikheter i olika sociala språk. Det kan vara olika 

genre som t ex läkarspråk, ungdomsspråk osv. Bakhtin ser inte olikheter som en motsättning 

utan han ser det som en genomgripande samtidighet som kan berika vår förståelse (Dysthe 

1996). I det dialogiska klassrummet så innebär heteroglossi, att släppa fram olika sociala 

språk. Elevernas sociala språk är de som används både i skolan och utanför skolan. Även i 

läromedel kommer flera olika sociala språk till uttryck. Hultin uppfattar dessa begrepp till viss 

del överlappande, och att på olika sätt kunna ringa in samma fenomen. Där språklig och social 

olikhet får råda, ges utrymme till att uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar  

(Hultin 2006).  
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Det auktoritativa ordet kopplar Bakhtin till en monologisk uttrycksform. Det kan vara 

exempelvis politiskt, religiöst eller moraliskt och kan även vara lärarens ord. Han menar att 

orden i sig inte är auktoritativa bara för att de yttras av en auktoritet, det blir de endast då de 

får utrymme för reflektion och eget tänkande. Dysthe (1996) påpekar vikten av denna 

distinktion för att vi inte skall missförstå Bakhtin ( Dysthe1996). Vidare menar Hultin (2006) 

att Bakhtin ställer det inre övertygande ordet mot det auktoritativa ordet. Det inre övertygande 

ordet är det som människan har gjort till sitt eget genom den egna responsen på yttranden som 

nått henne. Bakhtin menar att om dialogen hindras mellan de auktoritativa orden i ett samhälle 

och människors inre övertygande ord så kan ingen utveckling ske. Hultin menar att med 

Bakhtin kan målet aldrig vara att nå samsyn, målet är snarare att tydliggöra skillnad i 

dialogen. Bakhtin framhäver individerna deras erfarenheter, sociala språk och deras stämmor 

som olikheter (Hultin 2006).  

 

Dysthe (1996) kopplar Bakhtins, det inre övertygande ordet till det egna lärandet. Hon menar 

att de som skall lära sig intar ett aktivt förhållningssätt till stoffet genom att gå i dialog med 

ämnet. När eleven gör det så får den även genom samtal möta andras uppfattningar och 

synsätt som i sin tur kan utveckla nya tankar och reflektioner. 
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4. Metod 

Under denna del kommer vi att redogöra för vilka metoder vi använt i vår undersökning och 

varför vi valt att använda dem. Den grundläggande tanken bakom etnografisk 

forskningsmetod är att forskaren ska försöka förstå andra människors levnadssätt och lärande. 

Detta kan förstås utifrån människors handlande och hur deras uttryckssätt tolkas (Birgitta 

Kullberg 2004).  

 

4.1 Val av metod 

Utifrån vårt syfte valde vi att använda oss av deltagande observationer, kvalitativa intervjuer 

och tillsammans med eleverna, samtalade vi utifrån en mindmap vi förberett med stödfrågor. 

Kjell Granström och Charlotta Einarsson visar i sin översikt, Forskning om liv och arbetet i 

svenska klassrum, (1995) att observationer och intervjuer kan hjälpa till att klargöra hur 

lärares och elevers upplevelser och erfarenheter kommer till uttryck i klassrummet. Då vårt 

syfte är att undersöka det flerstämmiga klassrummet, anser vi att det är den deltagande 

observationen och den kvalitativa intervjun som passar vår undersökning bäst. Dessutom ville 

vi se hur tillvaratagandet av elevers erfarenheter gestaltar sig i klassrummet, också detta 

uppnås bäst enligt oss med dessa metoder. Beroende på vems perspektiv en lektion ses ur så 

kan bilden te sig helt olika. Granström och Einarsson menar att både lärare och elever är 

trovärdiga informanter till att kunna redogöra för hur de upplever sina lektioner men det är 

sällan som dessa redogörelser är objektiva. Dessa skeva men ändå viktiga beskrivningar 

försöker man räta ut med hjälp av observatörer (Granström & Einarsson 1995). För att lyckas 

med detta måste observatören vistas i och studera den miljö där de människorna finns man 

vill observera, detta är det som Kullberg (2004) benämner fältstudie.  

 

4.2 Observation 

En av Kullbergs (2004) definitioner av deltagande observation är deltagande observatör och 

det var denna roll som passade oss bäst. Vi ville se hur flerstämmigheten yttrade sig men vi 

ville också få tillfälle att samtala med eleverna då och då. Detta sätt att observera kräver en 

aktiv insatts av observatören vilket innebär att frågor ställs och att det lyssnas noga. Det 

innebär även ett aktivt deltagande i arbetet, observerande och antecknande (Kullberg 2004). 

Observationerna ser vi som ett komplement till intervjuerna. Vi har observerat två klasser där 

den ena klassen är år 1 och den andra är år 3. Det innebar att vi tillsammans observerade och 

intervjuade 38 elever och två lärare. Det vi har undersökt är förekomsten av flerstämmighet 
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och hur elevers erfarenheter tas tillvara. Var och en av oss observerade en hel dag, intervjuade 

läraren den andra dagen och eleverna den tredje dagen. Vi valde att göra observationen före 

intervjun då vi inte ville att lärarna ev. skulle bli påverkade av våra intervjufrågor. Vi är 

medvetna om att tiden för observationen verkar kort och därför ser vi den endast som ett 

komplement till våra intervjuer. En av våra forskningsfrågor var att se hur flerstämmighet 

yttrar sig och detta är något som pågår under hela skoldagen. Även den andra 

forskningsfrågan om elevers erfarenheter kan och bör ses som resurs under hela skoltiden 

oavsett ämne. Klasserna vi undersökte ligger i en mindre kommun i Mellansverige.  

 

4.3 Föränderliga frågor 

Vi har följt Kullbergs (2004) rekommendationer att det i inledningen av en observation är 

viktigt att observatören förbereder forskningsfrågor (problem). Våra forskningsfrågor utgjorde 

det som ligger till grund för vad som ska undersökas eller observeras. Viktigt är även att 

forskaren via relevant litteratur får inblick i det som ska observeras (Kullberg 2004). Vi gick 

in i våra observationer där våra forskningsfrågor utgjorde vårt fokus. Eftersom det är en 

process man studerar och den är föränderlig, bör man dock ha klart för sig att 

forskningsfrågorna kan förändras något under studiens gång. Detta lade vi också märke till då 

vårt fokus flyttades något från att se hur eleverna arbetade med sina tidigare erfarenheter till 

att mer se hur interaktionen mellan lärare och elev yttrade sig, syftet var dock fortfarande klart 

för oss. 

 

4.4 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervju. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa 

forskningsmetoden som en metod där forskaren är intresserad av någon annans tankar och 

erfarenheter runt en företeelse. Vi har valt att låta några gemensamma frågor ligga till grund 

och stöd för samtalet under intervjuerna. Dessa frågor var inte strängt strukturerade eller helt 

”icke-styrande” (Kvale 1997). Frågorna hjälpte oss att hålla intervjun inom den ram som var 

relevant för att uppnå vårt syfte men följdfrågorna vi ställde var ändå viktiga för en fördjupad 

förståelse. Kvale menar att när intervjuaren ställer följdfrågor får den kvalitativa intervjun mer 

nyanserade svar (1997). Under observationen gavs det naturligtvis olika tillfällen till samtal 

vilka i sig resulterade i ytterligare frågor och tankar som antecknades och memorerades. Det 

är den typen av intervju som Kullberg (2004) kallar informell intervju.  
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4.5 Tillförlitlighet 

Enligt Kullberg (2004) så innebär generaliserbarhet, vilket i sig bygger på statistik, att 

urvalsproceduren ska inneha en icke tillfällig regelbundenhet som går att relatera till en stor 

population. Detta menar hon, kan inte direkt överföras till en kvalitativ studie då den bygger 

på upptäckter, men självklart är det av intresse att forskningen är representativ. I en 

etnografisk studie behöver mängden i representerbarheten inte räknas i antal människor utan i 

en etnografisk studie talar Kullberg om antalet situationer som kan förankras i teorier.  

 

4.6 Etiska krav 

De etiska krav som vi tagit fasta på i vår undersökning är hämtade från Forskningsetiska 

principen inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet 

(2005). Innan vi inledde vår observation och våra intervjuer gav vi lärarna ett brev att 

vidarebefordra till elever och föräldrar, där vi skriver om oss själva och studien samt om de 

etiska principer som gäller för studien.  

 

4.7 Undersökningens genomförande 

Vi har intervjuat två klasser som vi kallar Röd och Grön i åldrarna sju resp. nio samt deras 

lärare. Könsfördelningen bland barnen var jämn. Vi valde att göra en mindmap i vår 

undersökning med eleverna. Vi gick till ett grupprum, satte oss i en ring och placerade 

mindmappen på golvet så att alla elever kunde delta i det som skrevs. Vi hade i förväg skrivit 

frågor på denna mapp men då endast som stöd i vårt samtal med barnen. Anledningen till 

denna typ av intervju var för att vi vill utgå ifrån elevernas perspektiv. Vi kopplar det till 

Elisabeth Arnér (2006) och hennes syn på barnperspektivet. Arnér skriver att Karsten 

Hundeide anser det vara viktigt att barnet känner att just deras situation är meningsfull och vi 

som vuxna bör knyta an till barnets egna erfarenheter. Barns perspektiv är då barnet har sin 

egen föreställning om sitt liv och sin tillvaro, hur barnet ser med egna ögon (Arnér 2006). Vi 

delade in eleverna i mindre grupper, för att alla skulle komma till tals och få en chans att 

berätta om sina erfarenheter. Vi kan se att tanken med detta var riktig, för utifrån sina egna 

perspektiv och erfarenheter gick eleverna i dialog med varandra och med oss med hjälp av 

frågorna på mindmappen. Allt som sades går av naturliga skäl inte att återge exakt då det 

stundom blev en riktigt livlig, men intressant diskussion. Trots detta, eller troligen på grund 

av detta, blev intervjun meningsfull och givande för oss alla, och det var ett av de mål vi ville 

uppnå med vår intervju.  
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Intervjun med lärarna genomfördes i klassrummet och det var bara vi och lärarna närvarande. 

Lärare Röd har arbetat i trettio år och är utbildad lågstadielärare. Lärare Grön har arbetat i ca 

7 år och är utbildad 1 -7 lärare.  
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5. Resultat 

Vår avsikt är inte att jämföra vare sig skolorna eller lärarna då vårt syfte var att undersöka 

olika uttryck av flerstämmighet. Vår tanke från början var att dela upp eleverna utifrån sina 

klasser men i transkriptionen av vårt material kunde vi tydligt se att elevernas svar var så gott 

som entydiga. Av den anledningen valde vi att redovisa deras material tillsammans och inte 

benämna dessa med klass Röd eller Grön. Lärarna kommer däremot att ha benämningen Röd 

och Grön av den anledningen att deras svar ibland blev olika och därmed behövde vi 

förtydliga detta.  

 

Vi kommer här nedan att redovisa lärarnas och elevernas svar, sedan sammanställa dessa med 

hjälp av våra observationer för att se hur deras uppfattningar står i relation till varandra. Att vi 

valt detta sätt att redovisa är för att vi vill föra en dialog med det material vi fått fram.  

 

 

5.1 Olika kategorier av flerstämmighet 

Vid analysen av vårt material, dvs transkriptionerna av intervjuerna, framträdde fyra 

kategorier av flerstämmighet som centrala. Det är av vårt intresse att belysa dessa kategorier i 

vår undersökning: Flerstämmighet som inspiration, Flerstämmighet som erfarenheter, 

Flerstämmighet som mottagande och Flerstämmighet som texter i lärandet.  

 

 
5.1.1 Flerstämmighet som inspiration 

Samspelets gestaltning i klassrummet kan vara inspirerande. Denna inspiration ser vi som en 

konsekvens av flerstämmighet. Båda klasserna känns inbjudande, är färgglada och visar på en 

stor kreativitet då det mesta som går att se är deras egna alster. Det märks att båda lärarna är 

intresserad av det de gör och att eleverna ska känna sig tillfreds i sin lärandesituation. 

 

 

Lärarna säger att de känner glädje när de ser att eleverna har nytta av det de lär. Att se 

eleverna skriva en saga eller berättelse själv, läsa en bok, se instruktioner på datorn och att de 

kan förmedla sig på fler sätt än talspråket, känns bra. Det är även inspirerande att se de ha 

nytta av sina nyfunna läs och skrivkunskaper och deras olika ”att knäcka koden”. Deras lust 

och glädje är det som är riktigt givande, menar lärarna. När de tar egna initiativ utifrån sina 

egna intressen som de känner att de vill vidare med, är verkligen inspirerande. Lärare Grön 
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gör instuderingsfrågor, i ett häfte utifrån det som eleverna valt att studera och det tycker 

eleverna är kul och intressant. ”När de kämpar på och sedan utvecklas, när jag ser att de 

lyckas, då känner jag glädje med dem.” Sedan menar hon vidare att en planerad uppgift som 

lyckas locka dem till vidare studier alltid känns inspirerande. 

 

 

För att eleverna ska inspireras till att lära sig läsa och skriva, menar eleverna själva att det är 

viktigt att läraren ger beröm, lyssnar, har regler men inte är för dominerande. Vidare bör 

läraren ha rätt kunskaper, vara rättvis och generös. Dessutom menar de att det är viktigt att en 

lärare verkligen tittar på deras alster och ger beröm. Det gör att det känns ”bra inne i kroppen” 

och för att ”man vill veta om det är bra och om man har gjort rätt”. 

 
 
 

5.1.2 Flerstämmighet som erfarenheter 

En stund varje vecka i lärare Gröns klass sitter eleverna i mindre grupper och läser i tur och 

ordning ur en bok. Det är en skönlitterär geografibok liknande en modern variant av Nils 

Holgerssons underbara resa. Eleverna läser ungefär en halv sida var. Då och då stannar de upp 

och pratar lite om det de läst, om vad eleverna tänker. De eventuellt svåra orden tydliggörs 

och lärare och elever hjälps åt att sätta dessa i relation till elevernas verklighet och 

förhållanden. Här ser man klart och tydligt ett samspel och tolerans mellan eleverna och att 

elevernas tidigare erfarenheter tas till vara. Alla elever är på olika nivåer i sin läsning men alla 

tillåts läsa i sin takt. Alla väntar på alla. 

 

Vid de tillfällen något barn tar ledigt för någon resa så ser gärna lärare Grön att barnen för en 

typ av resedagbok där de berättar om vad som hänt under resan. Sedan kan de lägga till bilder 

om de vill och sedan kan den antingen läsas upp av eleven själv eller så kan kompisarna läsa 

den själva. De får ofta skriva berättelser om vad de själv vill. Läraren menar det är inte alltid 

det fungerar heller. Vissa elever låser det sig för. Ibland spelar det ingen roll enligt läraren, att 

en elev får skriva om sina filmerfarenheter, dataspel eller liknande. ”Man skulle kunna tro att 

ett barn som har sett och läst så mycket spännande hade massor att skriva om, men så är det 

alltså inte. Det kommer inte på pränt”.  Läraren har då gjort så att hon låtit de eleverna skriva 

små korta berättelser till färdiga bilder. Dessa bilder finns då som stöd till deras text. De får 

ändå skriva sina egna ord och hur de upplever bilden. De får även jobba med lite mer 



17 
 

strukturerade skrivövningar. Läsa korta texter hitta samma ord och sedan stryka dessa. Det här 

tycker eleverna är kul för dem märker att de gör framsteg.  

 

 

Eleverna tycker att det är roligt att dra ut bilder på Internet och till dessa skriver de sagor. De 

pratar mycket om vilka filmer de ser på och vad de spelar för spel hemma och detta försöker 

lärarna ta tillvara på. De skriver mycket egna berättelser och de handlar oftast om det som 

barnet har en egen förståelse om. Lärare Röd tvingar inte någon till att skriva, istället försöker 

hon ge dem förslag på olika teman. ”Går inte det får man kanske göra andra uppgifter och 

försöka komma på något en annan dag, att skriva ska vara roligt!” I lärare Röds klass så 

arbetade eleverna med bokstaven R. Tillsammans med en kamrat fick eleverna skriva och rita 

och så fick de göra bokstaven R med hjälp av ett hopprep. De skulle även göra ett R med 

hjälp av sina egna kroppar. 

 

På fritiden skriver eleverna en hel del, bland annat korsord, dikter, brev och sagor. Vad det 

gäller läsning så är det barnböcker, faktaböcker och serier som mest tilltalar eleverna. De tittar 

på barnprogram som t ex Disney, fantasyfilmer och djur/faktaprogram. Bio är också något 

som intresserar många av eleverna. De leker en mängd olika lekar. De ”uppfinner saker”, 

bygger kojor, leker med lego och byter samlarkort. Pyssla är något som många ägnar sig åt, 

måla och rita. Under denna fråga hamnade även de olika idrottsaktiviteter de utförde. Datorn 

är något som de använder till mer än att bara spela spel på. De lyssnade på musik, målade och 

gjorde sina läxor. Många använde datorn som en ordbehandlare. De skriver mail, sagor och 

berättelser och lyssnar på sagor. 

 
 
5.1.3 Flerstämmighet som mottagande  

Mottagare och mottagande menar vi, kan belysas på fler sätt än mottagare till elevernas texter. 

Vi ser även att i samtalandet finns det mottagare och mottaganden.  

 

I snören i taket hänger eleverna sina sagor de skrivit och på väggarna finns väldigt många 

teckningar. Det finns även redovisningar av de ämnen som de arbetar med. Mycket av det de 

producerar hängs upp för att andra ska få ta del av det.   
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Mottagare till elevernas texter finns både i hemmet och i skolan. Eleverna ska läsa tre minuter 

hemma varje dag och detta utökas efter läsförmåga. Lärare Röd säger att det märks skillnad 

på om barnen inte har läst på ett tag. Det måste finnas en kontinuitet och poängterar att 

föräldrarna måste förstå vikten av att eleverna läser varje dag och att föräldrarnas insats är 

jätteviktig för elevernas fortsatta utveckling. Eleverna läser, skriver och samtalar med 

varandra och med läraren.  

 

Under observationerna märkte vi att lärarna hakade på elevernas frågor. Ofta var det elevernas 

egna intressen och frågor som utgjorde den fortsatta dialogen. Det förekom också 

lärandesituationer som var mer eller mindre förmedlande. En viss kontroll av läraren gjorde 

att så många elever som möjligt fick komma till tals. Denna typ av kontroll såg vi inte som 

någon disciplinär kontroll. I stället verkade detta vara en förutsättning för att det 

överhuvudtaget ska fungera i klassen. För att alla elevers röster ska få komma till tals måste 

de lära sig lyssna och reflektera över varandras tankar och åsikter. Vid ett tillfälle var det en 

pojke, vi kan kalla honom Rasmus, som fick en fråga. Han klurade ett litet tag varpå en annan 

pojke inte kunde hålla sig längre då han kunde svaret så han ropade svaret rakt ut. Läraren 

talade om för honom att man inte ropar så där. Man måste låta den som fått frågan tänka ett 

tag. Samtidigt som hon betonade att om svaret var svårt för någon så kunde man visst hjälpa 

sina kompisar, dock inte ropa rakt ut. 

 

I lärare Röds klass var det fyra flickor som skulle göra ett eget spel tillsammans. Diskussionen 

dem emellan om hur de skulle gå vidare i arbetet var väldigt kreativ. De kommer till en punkt 

då de inte riktigt kommer överens om hur de ska göra, det är en av flickorna som håller på sin 

idé väldigt mycket. Hon argumenterar för att få den igenom men de andra är fortfarande 

tveksamma. Lärare Röd kommer då fram till dem, hon har stått en bit ifrån men har ändå 

lyssnat på flickorna. Hon säger då till den flickan som gärna vill få sin vilja igenom, att 

hennes tankar är väldigt bra. Detta resulterade i att de övriga flickorna gjorde som hon ville. 

 

 

De lite äldre eleverna som vill, får läsa för de yngre barnen på förskolan och det brukar vara 

uppskattat från båda håll. De elever som får läsa för de yngre känner att de fyller en viktig 

funktion och det ger en bra självkänsla. De yngre barnen tycker att det är spännande att det 

kommer elever från skolan. De får då se att det inte bara är vuxna som kan läsa. De böcker 

som de skriver i hängs ofta upp i klassrummet och i biblioteket.  I dessa böcker rättar läraren 
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inget och det är ofta som elevernas egna erfarenheter kommer på pränt. I veckodagboken 

skriver lärare och elever tillsammans varje dag vad som hänt under veckan. Dessa ska hem till 

föräldrarna över helgen. När barnen sedan blir lite äldre är tanken att de helt och hållet själva 

skriver vad de lärt sig och vad som hänt under veckan. 

 

Mottagare till eleverna är kompisar, föräldrar och lärare, som läser det eleverna skrivit. 

Elevernas arbeten sätts upp på väggarna så att alla kan läsa och titta på det de gjort. Klasserna 

har även gjort vernissage så att hela skolan kan komma och titta. Eleverna brukar skriva 

recensioner på det de sett eller läst. Det tycker de själva är bra för då kan de se om en bok är 

intressant eller inte. Lärare Grön vill dock gärna att de skriver, inte bara att boken kanske var 

dålig utan varför den var det i så fall. De har även tagit hem filmer som tar upp olika 

värdefrågor och så tittar dem på dessa i helklass, efteråt diskuteras de tankar och frågor som 

dykt upp under filmen.  Läraren Grön uppmuntrar eleverna till att läsa hemma för fortsatt 

lärande. Hemma har de även sin läxläsning som föräldrarna kan ta del av. De kan välja ord att 

träna hemma på, ord som kanske sedan ingår i en berättelse de skriver. Vissa elever har mailat 

läraren de ev. lite svåra orden och därigenom fått träna på dem och detta menar läraren är bra 

träning. Detta är inget som alla kan få göra. Det skulle ta alldeles för lång tid att sitta och 

svara alla elever, men bland dem som behöver lite mer stöd så brukar det uppskattas.  

 

 

Eleverna menar att det är viktigt att få bra kritik och tillägger att ”man får inte skratta åt sina 

kompisar”. De berättar att de ibland pratar om det de skrivit, de kan berätta om böcker de läst 

och de läser även upp olika berättelser och läser recensioner. Eleverna tycker det att detta 

mottagande kan kännas” pirrigt”, ”pinsamt” och ”roligt”. Vissa tycket även att det kan kännas 

tråkigt. Och som någon uttryckte det, ”bra att någon vill läsa, då vet man om man skrivit bra 

eller dåligt, det gör att man blir bättre”. Även föräldrarna får ta del av det de skrivit och så har 

de sin läxläsa hemma. 

 
 

5.1.4 Flerstämmighet som texter i lärandet  

I klasserna sitter eleverna i smågrupper och i båda klassrummen hänger Alfabetet med 

tillhörande bilder på väggen. Där finns också soffor och fåtöljer som fungerar som läshörnor 

samt bokhyllor med ett stort antal olika sorts litteratur. I båda klasserna finns en mängd 
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material att tillgå så som pennor, kritor, saxar, papper och målarfärg vilka kan utgöra goda 

förutsättningar till elevernas läs- och skrivutveckling. 

 

Stjärnsvenska använder Lärare Röd som en diagnos för att se var eleverna befinner sig i sin 

utveckling och hon tillägger att eleverna inte är medvetna om att det är ett test. Hon ger några 

exempel på läromedel hon använder, bl a Kiwimetoden och Wittingmetoden. Hon vill inte 

bara använda sig av en metod och låsa sig vid den. Hon ansåg att det fungerade bra för henne 

att ta det bästa ur varje metod och vidare säger hon att ”man måste anpassa efter eleven eller 

eleverna. Det som är bra för en elev kanske fungerar sämre för någon annan. Då gäller det att 

hitta det som passar just den eleven”. Hon använder även andra texter i sin undervisning. 

Litteratur, faktaböcker, skönlitteratur och ”skräplitteratur” vilket är en benämning som hon 

egentligen inte riktigt håller med om. ”Huvudsaken är att barnen tycker att det är kul att läsa.” 

Hon blandar gärna de olika genrerna då hon menar att det måste finnas ett utbud av olika 

böcker.  

 

 

En fördel med läromedel är enligt lärare Grön att det kan vara lättare att förbereda sig inför 

lektionerna men hon är medveten om att det finns både bra och dåliga läromedel och metoder. 

Det händer ofta att lärare Grön har rena föreläsningar (vi väljer att använda den termen även 

då det handlar om år 3). Hon ser mycket positivt på dessa föreläsningar och märker att 

eleverna gör detsamma. Hon menar, att om dem märker att hon verkligen är intresserad av det 

hon själv säger och dessutom kan få det att låta givande och spännande, så är det ofta som 

eleverna sitter och verkligen bara lyssnar. I sina val av läromedel sållar hon en hel del. Sedan 

tillägger hon att man ska komma ihåg att det inte finns tid till att göra allt själv.  

 

 

Skönlitteratur är en typ av läromedel som kan användas i lärandet. ”Skräplitteratur” är en 

annan genre som lärare Grön använder. Hon menar att det finns de böcker som kanske inte 

direkt kallas finkultur men som tilltalar barnen och då syftar hon på de lite modernare barn- 

och ungdomsböcker. Det finns lärare som anser att denna typ av litteratur är dålig litteratur, 

men det tycker inte hon. Hon är av denna uppfattning att bara eleverna läser, så är det bra. 

Riktig våldslitteratur känner hon kan bli lite ”för mycket”. Något som lärare Grön hävdar att 

eleverna anser vara mycket intressant är sagor. De tilltalar barnens fantasi och de är 

spännande. Eleverna gör egna sagor och berättelser och då ser läraren datorn som ett bra 
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verktyg. De letar även efter fakta och bilder. De fakta de hittar, använder de i sina arbeten och 

sedan klistrar de in bilderna. Antingen sitter eleverna två och två eller så sitter de själva. Det 

beror på vad de ska göra. Pedagogiska läromedel i form av dataspel är något som barnen 

använder flitigt, säger hon.  

 

Eleverna tar upp exempel på olika läromedel, faktaböcker och skönlitteratur som de använder 

i skolan. De lånar böcker från bokbussen som kommer då och då. De skriver skoldagböcker, 

sagor och berättelser och Boken om Mig. De gör egna böcker och så skrivtränar de på 

bokstäver och skrivstil. Deras lärare har även högläsning ur en kapitelbok. Matteboken ser de 

också som en bok att läsa ur. Eleverna använder datorn till en mängd olika spel bl a olika 

mattespel. De skriver sagor, berättelser och tränar på olika bokstäver och söker på nätet efter 

information och fakta. 

 
 

Det enda som skiljer klasserna åt är mängden datorer då klass Grön har två datorer i 

klassrummet och tre i det intilliggande grupprummet som inte delas med andra. I klass Röd 

finns det två datorer i klassrummet och ytterligare en i ett grupprum, som delas med en annan 

klass. Utbudet av datorer är få, anser lärare Röd. Hon menar att om man tittar på 

uppnåendemålen i årskurs fem så kommer de tyvärr aldrig att kunna nå upp till dessa. 

Anledningen till detta är att eleverna inte kan få sitta så länge och skriva som de kanske skulle 

behöva. Det tar för lång tid att skriva en berättelse. Det innebär att de använder datorn mest 

till mattespel och att öva bokstäverna och ibland får eleverna söka på Internet.   
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6. Diskussion 

I enlighet med studiens syfte att undersöka olika uttryck av flerstämmighet i klassrummet har 

vi i föregående del intervjuat och observerat lärare och elever på två skolor. I följande del 

kommer vi att försöka knyta ihop trådarna och föra en diskussion av det material vi har, med 

hjälp av den litteratur vi funnit relevant och som har sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. Vi kommer här att göra återkopplingar till våra kategorier som vi använde oss av 

i resultatdelen.  

 

6.1 Flerstämmighet som inspiration 

Lärarnas och elevernas kommentarer om inspiration anser vi visar den växelverkan av 

inspiration mellan lärare och elever som kan leda till positiva effekter för elevers lärande. 

Den glädje och lust eleverna känner när de håller på att erövra läs och skriftspråket, kopplar vi 

till det begrepp Frank Smith (2003) myntat som de ”skriftspråkskunnigas förening”. Det 

viktigaste enligt Smith är att barnen själva upplever sig som medlemmar i den här föreningen, 

att de ser sig själva som läsare. Rigmor Lindö (2002) menar att pedagogen måste locka barnen 

att vilja bli medlemmar. När eleven ser vad kul det är att vara med i denna klubb är det ett 

första men ett viktigt steg mot att bli läsare och skrivare (Lindö 2002). 

 

 

6.2 Flerstämmighet som erfarenheter 

I utvecklandet av sina kunskaper sker ett utbyte mellan elevernas multimodala erfarenheter. 

De olika erfarenheter eleverna har i sina ”ryggsäckar” men även de som skapas i skolan, 

menar vi, precis som Arktoft (2006) och Aukrust (2001) är en förutsättning för lärandet.  

 

Björk och Liberg (2004) förespråkar i boken, Vägar in i skriftspråket, samtal kring en 

gemensam läsupplevelse som en väg in i skriftspråket. Då lär sig eleverna att litteraturen är 

”en gemensam kulturell egendom som kan berika våra liv” (Björk & Liberg 2004 s.86). 

Barnen ska få chansen att knyta an till egna erfarenheter, diskutera och ifrågasätta för att 

utveckla innehållet. Att samtala kring en text är viktigt för att fördjupa läsupplevelsen och 

skriftspråkliga erfarenheter, dessutom kan lite mer existentiella frågor dyka upp (Björk & 

Liberg 2004). Lärare Grön menar att en bokrecension och/eller ett filmsamtal kan leda till 

samma utveckling för elevers läs- och skrivlärande som Björk & Liberg (2004) menar att ett 

samtal kring en gemensam läsupplevelse kan göra.  
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Precis som vi skrev i vår observation, ang. högläsningen av Nils Holgerssonvarianten så gavs 

det tillfällen för elever att göra dessa reflektioner. Som vi tidigare nämnt finns olikheter i 

sociala språk vilka ska råda i ett dialogiskt samspel. Bakhtin benämner dessa vid heteroglossi 

och polyfoni (Dysthe 1996). I de samtal som fördes i klasserna såg vi att det gavs utrymme till 

dessa olika typer av språk och då i en samtida existens. Elevernas egna olika förutsättningar 

utgjorde de ömsesidiga skillnader Bakhtin menar är det centrala i dialogen.  

 

Precis som Björk & Liberg (2004) så betonar Larsson (1995) betydelsen av att ge eleven 

utrymme åt sina egna erfarenheter, vad de har upplevt, vad de tänker kring olika händelser 

och åt deras sökande efter ny kunskap och nya insikter. Ett viktigt kriterium för en bra 

undervisning är att eleverna ofta tillåts att tala och skriva sammanhängande om väsentliga 

delarna av ämnet. Larsson skriver att en vägledande princip i undervisningen skulle kunna 

formuleras såhär: 

 

 

Hur ger jag alla elever rika tillfällen att bearbeta sina upplevelser och hur stöder jag dem att i 
längre språksekvenser (utredande och sökande dialoger, talade och skrivna texter) hålla kvar en 
angelägen innehållsriktning (Larsson 1995, s 81)? 

 

 

Vidare menar Larsson (1995) att om man arbetar utifrån dessa principer så ger det eleverna 

rika tillfällen att tala om sina egna vardagsupplevelser. Om eleverna inte får tillfällen till dessa 

samtal så får de inte tillräcklig kontroll över sin eget språkande och sin egen kunskapsprocess. 

Ur ett lärandeperspektiv anser han att begreppet skrivundervisning är fel. För eleven handlar 

skrivundervisning/inlärning om att utvecklas och att ständigt vara i färd. Att vara ett skapande 

geni i frihet med verkligheten som uppdragsgivare och som därför blir allt kunnigare och allt 

mer en människa. Detta är inget man lär ut, detta skall befrämjas och understödjas. Eleven 

visar vägen men ”läraren är honom tätt i hälarna” (Larsson 1995, s 85). 

 

Carina Fast (2004) skriver att upplevelsen som man delar när man hör en berättelse skapar 

gemenskap i gruppen. Det är en utmaning för alla som arbetar med barn och ungdomar att 

skapa en positiv självbild för de barn som har en negativ sådan. Med sagor som utgångspunkt 

kan man prata om sådant som annars är svårt att prata om. Sagor och berättelser är något som 

båda lärare Röd och Grön menar kan sätta igång tankeprocesser hos eleverna och som kan bli 
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utgångspunkter för samtal. Även vi ser sagor som ett viktigt inslag i undervisningen. Vi 

menar att sagor kan ha samma syfte för människan som ett konstverk kan ha. Fast skriver att 

sagan ger barns känslor ett uttryck. Blir känslorna för hotfulla kan de trösta sig med att 

händelserna i sagan inte är verkliga. Det är viktigt att sagan förmedlar hopp och tröst genom 

ett lyckligt slut (Fast 2004). En viktig grundtanke är att elevernas läsande och skrivande sker 

tillsammans med kamrater och vuxna. Det är i den sociala samvaron och i mötet med dem 

som kan lite mer och där det finns stöd, som barnet ges möjlighet till att utvecklas. Den 

utvecklingen kan ske både på barnets egna villkor men också på andras (Björk & Liberg 

2004). 

 

Undersökningar av hur lärare och kamrater stödjer varandra och hur hjälpen utvecklas till 

meningsfulla bidrag och till vetenskapliga samtal bygger generellt på Vygotskijs begrepp om 

den närmaste utvecklingszonen ( Aukrust 2003). Det är i zonen mellan den nuvarande 

utvecklingsnivån dvs. vad man kan prestera och den möjliga utvecklingsnivån där du med 

hjälp av vuxna eller mer kunniga kamrater, kan komma att prestera, som utveckling sker och 

som barnet får förståelse. Det är ett sätt att betrakta människans lärande och utveckling (Säljö 

2000). Detta tydliggörs i exemplet där lärare Röd beskriver hur de lite äldre eleverna läser för 

förskolebarnen och detta menar hon, gynnar båda grupperna. Detta tycker vi i högsta grad är 

en förutsättning för lärandet. Den växelverkan av utveckling och utbytet av erfarenheter som 

sker i den närmaste utvecklingszonen menar vi, är till gagn för alla som befinner sig där. 

 

 

Elevers erfarenheter är något som ofta benämns i denna uppsats. Det talas om att lärarna 

måste utgå från elevers erfarenheter, men vad innebär det? Vad är det vi bör förstå i 

begreppet? Enligt Elisabeth Hesslefors Arktoft (2006) så menar John Dewey att man måste ta 

fasta på två kriterier när man talar om erfarenhetsbegreppet i utbildningssammanhang, 

kontinuitet och interaktion. Varje erfarenhet kopplas kontinuerligt till tidigare erfarenheter 

och ändrar de som kommer efter. Det man lärt sig av en erfarenhet lär oss att förstå nästa. 

Erfarenheter sker inte enbart inom människan utan i ett sammanhang. Den sker i interaktion 

mellan individen och omgivningen. Kontinuitet och interaktion påverkar varandra och leder 

till en utveckling på alla plan. På så sätt hänger dessa samman i livet i en pågående process.  

Dessa två kriterier kontinuitet och interaktion, måste uppfyllas för att bana väg till 

utvecklande undervisning (Arktoft 2006). Utifrån detta så ser vi en ännu större anledning att 

se elevers erfarenheter som en del i undervisningen. Den utveckling som de båda begreppens 
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påverkan på varandra utgör kan mycket väl vara det som är utgångspunkten i elevers lärande. 

Enligt Arktoft menar Dewey att erfarenhetsaspekterna bildar en sammanhängande helhet av 

relationer mellan oss själva och omgivningen och relationer till tidigare erfarenheter. Det är 

dessa relationer som Dewey vill peka ut som viktiga processer i utbildningssammanhang 

(Arktoft 2006).  

 

Ett misstag menar Dewey (2002) är att anta att elever kan börja med färdiga skolämnen utan 

en personlig erfarenhet. De tilldelas material som vuxna gjort och som speglar de vuxnas 

föreställningar. En individ måste för pröva sig fram och låta spontaniteten komma till uttryck 

och sedan beakta interaktionen mellan sin förmåga och materialet. För att väcka ett intresse 

borde därför varje introduktion av ett ämne vara så lite skolmässig som möjligt. Vi får inte 

glömma de meningsfulla aktiviteter och händelser i det normala livet, utanför skolan om vi 

ska förstå vad erfarenhetsmässiga situationer innebär (Dewey 2002). 

 

 

Eleverna som vi samtalade med gav mängder av förslag på aktiviteter som de gjorde utanför 

skolan och som de tyckte om att göra, både själva och med andra. Leken är något som både 

Vygotskij och Dewey förespråkar när det gäller undervisningen i skolan, där båda menar att 

intresset är det som ska styra undervisningen. De betonar sambandet mellan det verkliga livet 

och skolan. De menar att i skolan skall man arbeta aktivitetspedagogiskt genom att knyta an 

till det eleven kan för att förklara något nytt, man går via elevens intresse till ett nytt intresse 

(Lindqvist 1999). Lärare Röd visade på ett exempel där leken var ett tydligt inslag i 

undervisningen där eleverna fick göra bokstaven R med både sina egna kroppar och hopprep. 

Dewey (2002) menar att ju större mänsklig anknytning till syftet, desto mer verklig blir 

kunskapen. Genom att ge leken en bestämd plats i läroplanen skulle den inte vara grundat på 

en tillfällig nyck, utan detta skulle istället skapa ett effektivt lärande (Dewey 2002). 
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6.3 Flerstämmighet som mottagande 

I skolan är det viktigt att det finns mottagare till elevers språkande. Denna interaktion är 

betydelsefull för det egna utvecklandet.  

 

I sitt skrivande måste eleven få känna ”sig fri att lära och fri att blotta sig, fri att ta de 

personliga risker som det egna skapandet förutsätter” (Larsson 1995, s 91). De elever vi 

samtalade med beskriver sina känslor så som ”pirr i magen” och ”tråkigt” osv. inför 

mottagandet av sina texter. Dessa känslor menar vi är risker eleverna måste ta. Oavsett om 

känslan är positiv eller negativ, kan den vändas till något kreativt. Det menar vi, förutsätter att 

läraren och klasskamrater finns där som stöd. Ett syfte med mottagandet menar eleverna 

själva, är att få reda på om det man skrivit är rätt eller fel. Vi ser detta som en chans för 

eleverna att utveckla sitt kritiska tänkande. För att de ska utvecklas i sitt läs och skrivlärande 

menar Larson att eleverna måste lära sig ge och ta kritik (1995). I skolverkets, Språket lyfter, 

poängteras också vikten av att känna glädje och lust till lärandet, nyttan och det egna 

utvecklandet: få reda på om det man skrivit är rätt eller fel 

            

           Varje lärare och varje elev vet att det inte är lätt att lära sig någonting utan att ha lust, intresse och 
glädje inför uppgiften. Att känna sig som en skrivande och läsande människa är omvälvande och 
lustfyllt; världen vidgas, litteraturens skatter och läsandets glädje ger nya dimensioner åt tillvaron 
och den egna uttrycksförmågan blir viktig i individens växt.  
 Ett klassrum med mycket böcker, där man samtalar, berättar, läser och skriver, lyssnar på 
varandra och på olika sätt tar del av varandras upplevelser är en i ordets djupaste mening kreativ 
miljö. Att utveckla språket är att utvecklas som person och att mer och mer förstå världen omkring 
sig. ( Skolverket 2002, Språket lyfter. s 10)  

 

 

Det vi kunde se under den tid vi var i klassen var att det fanns mycket glädje och spontanitet 

bland lärare och elever. Detta trots att läraren höll en viss kontroll över klassen men vi menar 

att om det ska finnas möjlighet till reflektion så måste eleverna även lära sig att lyssna.  

 

Vid något tillfälle upplevde vi att på det sätt som lärarna ”backade” upp elevernas svar, är det 

Dysthe (1996) benämner som positiv bedömning. Det innebär att läraren använder sig av att 

eleverna fört in något i diskussionen som är värdefullt och att läraren bekräftar detta. Vi anser 

precis som Dysthe att positiv bedömning är ett viktigt inslag i undervisningen.  

 

Det blir aldrig någon reell dialog i ett klassrum om inte läraren betraktar eleven som en 
kunskapskälla och tar elevens bidrag i klassen på allvar.  

           (Dysthe 1996, s 60). 
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Den traditionella fråga-svar-sekvensen betyder att läraren bedömer svaret med kommentarer 

som ”rätt” eller ”bra” osv. På detta sätt visar läraren att han eller hon vet det rätta svaret och 

finns där för att bedöma och värdera (Dysthe 1996). Kommentaren som lärare Röd fällde då 

flickorna diskuterade om ett spel tycker vi kan liknas vid positiv bedömning men då främst till 

den flicka som ville ha sin vilja igenom. Vi kan också koppla detta till det auktoritiva ordet. 

Vi ställer oss frågan: Var det lärarens ord som fick flickorna att släppa diskussionen eller var 

det så att flickorna reflekterade över orden och därigenom ändrade sig?  

 

Karin Taube (1987) menar att kan man avstå ifrån bedömande kommentarer till eleverna så 

ökar deras möjligheter att nå självkännedom och självaccepterande. Hon skriver att det är 

viktigt att barnet har en positiv självbild. De som har en negativ självbild kan lätt utveckla en 

negativ självbild av sina skolprestationer och i värst fall en negativ global självbild. Taube 

menar vidare att om läraren accepterar barnet och visar barnet att ”jag tycker om dig för att du 

är du” så skapas en positiv självbild hos barnet (1987). I vårt samtal med eleverna framgick 

det klart och tydligt hur viktigt det var för dem att läraren verkligen ser eleven som individ. 

Detta var något som vi upplevde att lärarna gjorde. Däremot kan vi inte utgå från att eleverna 

upplevde samma sak. Generellt kunde vi ändå se att relationen lärare och elev, var god.  

 

Enligt Dysthe (1996) finns det plats och behov för olika undervisningsformer. Detta var något 

som lärare Grön påpekade i fråga om de rena föreläsningarna. Hon menade att dessa verkligen 

kunde fängsla barnen. Det beror mycket på hur man som lärare agerar och hur intresserad och 

engagerad man är i det hela. Det vi kunde se var att många elever lyssnade och tog till sig 

lärarens ord på ett positivt sätt och var intresserade av det som sades. Dysthe anser att en ren 

föreläsning och enskilda uppgifter visst kan leda till lärande, att vi självklart lär oss genom att 

lyssna och läsa även om vi inte direkt får tillfälle att samtala, pröva och fråga. Eleverna kan 

göra den här dialogen i sitt eget huvud men, tillägger hon, det förutsätter att man som läsare 

och lyssnare bearbetar och reflekterar över det man ser och hör (1996). Detta menar vi beror 

väldigt mycket på vilken syn läraren har på eleven och på lärandet. Eleverna måste från 

början få veta att de kan och får ifrågasätta och reflektera, först då kan de gå i dialog i sitt eget 

huvud. Dysthe menar att dessa förmågor utvecklas i olika varianter av socialt interaktiv 

undervisning för det är då som eleverna får en vana av att verbalisera sina tankar både 

skriftligt och muntligt. Eftersom skolan är så präglad av den monologiska och presenterade 
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undervisningen så menar hon att det dock finns behov av att lägga tonvikten på det socialt 

interaktiva synsättet och dialogen (1996). 

 

Detta är något som även Kent Larsson (1995) anser vara viktigt där han menar att läraren kan 

vara en förebild för eleverna i utvecklandet av deras kritiska och reflekterande hållning. 

Larsson skriver att han inte tycker att det är ”syndigt” att som lärare föreläsa och förmedla 

kunskap. Det direkta instruerandet kan vara mycket utvecklande för eleverna. Han skriver att 

det ställer stora krav på läraren och hans kunskaper (Larsson 1995, s 91).   

 

De elever vi samtalade med hade också synpunkter på hur en lärare ska vara. De precis som 

Larsson (1995) menade att läraren ska ha de rätta kunskaperna. Han menar att det är viktigt att 

eleverna får se i vilket förhållande en kunnig person har till kunskapen och även att de får se 

hur läraren gestaltar, resonerar, prövar och ifrågasätter. Han menar att i undervisning som har 

skrivande som styrfaktor så måste eleverna också själva göra saker med ord dvs. de precis 

som läraren, måste få gestalta, resonera pröva och ifrågasätta (1995).  

 

Några som också är intresserade av undervisningsformer är Daniel Bergsten och Björn 

Fredriksson (2004). I deras rapport undersöker de via intervjuer vilken typ av undervisning 

som är övervägande i grundskolan och hur ofta tillfälle till det sociala samarbetet mellan 

elever ges. Undersökningen visar bl a att den mest dominerande metoden är den förmedlande 

pedagogiken trots att lärarna märkt att eleverna lärde sig mycket mer då de fick tillfälle att 

sitta i grupp och diskutera. Lärarna menar att olika elever har behov av olika arbetssätt. Målet 

är att träna eleverna i olika metoder och ge de möjligheter att fritt kunna välja från ett 

”smörgåsbord” (Bergsten & Fredriksson 2004, s10). Meningen är att de ska hitta den metod 

som passar just dem. Den slutliga uppfattningen i rapporten är ändå att den förmedlande 

pedagogiken är den lärarna föredrar då den effektivt kan förmedla fakta. Denna typ av 

pedagogik har en förmåga till att skapa kontroll i klassrummet och det är den som lärarna vill 

ha, menar författarna. Med stöd av den sociokulturella teorin så ställer sig Bergsten och 

Fredriksson frågande till om den förmedlande, eller som de också kallar det, den förklarande 

metoden, bidrar till att elevernas kunskaper blir bestående eller om eleverna bara lär sig återge 

vad läraren säger (Lärande – styrt eller i samspel … 2004).  

 

Även om Jörgen Frost (2006) inte benämner detta som smörgåsbord så menar han ändå att då 

eleverna är olika, krävs det att läraren har en mångsidig syn på läs och skrivundervisningen. 
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Vidare skriver han att läraren mycket väl kan arbeta med kommunikation som en läsmetodisk 

bas, samtidigt som läraren ger lästekniskt stöd åt de elever som behöver det, vissa elever har 

ett större behov av en mer syntetisk metod än andra. Frost menar att man kan uppnå det 

genom att se de båda läs- och skrivpedagogiska traditionerna som ett komplement till 

varandra. Han menar att skillnaderna med hur man förhöll sig till perspektiven var vanligare 

förr, där man kunde se att vissa skolor hade en mycket traditionell undervisning. Frost tror att 

det idag är allt vanligare att skolorna arbetar utifrån båda perspektiven. Framställningen av de 

båda perspektiven visar på att det finns tydliga skillnader i deras synsätt på läsundervisningen. 

Men det finns också stora möjligheter att slå en bro mellan de båda riktningarna. Det går att 

komma fram till vissa gemensamma punkter på vad som utmärker god läs undervisning, det 

gör man genom att bygga på de bästa elementen från båda perspektiven (Frost 2006). Lärare 

Röd blandade olika metoder i sin läs och skrivundervisning vilka utgår från två helt skilda 

perspektiv. I likhet med Frost så tog hon det som hon ansåg vara bäst ur Witting metoden och 

Kiwi metoden. Lärare Röd menade att eleverna hade olika behov och för att tillgodose dem så 

kunde man inte enligt henne, bara använda sig av det ena eller det andra perspektivet. 

 

 

6.4 Flerstämmighet som texter i lärandet 

Elever både skapar egna texter och tar del av färdiga texter. En stor variation av texter kan ge 

ökade möjligheter för de olika stämmorna att komma till uttryck. 

  

”Mottagarens betydelse kan inte nog betonas. Utan dem, inget skrivande, kan man påstå utan 

att ta till i överkant” (Liberg 2006, s 158). Dysons studier visar hur en lärare inrättade en 

författarteater i klassrummet där eleverna fick dramatisera varandra texter. Detta 

improviserades under tiden som texten lästes upp av författaren. Det här blev den mest 

betydelsefullaste drivkraften i barnens skrivande. Liberg ger exempel på texter som barnen 

kan skriva utifrån de bilder som tas vid tex utflykter eller resor. Korten ska tas när någon gör 

något, sedan klistras korten upp på ett ark där man tillsammans skapar texten. Dessa 

dokumentationer kan även beskriva vad barnen gör på fritiden, vilka intressen barnet har. 

Detta går att utveckla till samlingar om deras olika intressen, favoritdjur osv. Texten kan vara 

olika typer så som rim och ramsor, sånger eller dikter. På detta sätt får även föräldrarna ta del 

av de som händer kring barnen. ”Texten ges en mängd olika mottagare och mottagande” 

(Liberg 2006, s158) 
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I ett sociokulturellt perspektiv har termerna verktyg eller redskap fler betydelser än bara 

fysiska. Det kan vara de resurser, såväl språkliga som intellektuella som genom användning 

gör att vi förstår vår omvärld och agerar i den (Säljö 2000). Björk och Liberg (2004) 

framhåller tankeboken som ett redskap för eleverna att bli medvetna om sin egen 

skrivutveckling samtidigt som även läraren ser vad eleven kan. Det är viktigt för 

lärandeprocessen att barnen själva reflekterar över hur de lär så att de bygger upp en 

metakognitiv kompetens och med tiden tar större ansvar för den egna utvecklingen. När 

tankeboken tas med hem blir det tydligt för föräldrarna hur eleverna jobbar med skriftspråket. 

Genom tankeboken kan både lärare, föräldrar och eleven själv se att utveckling skett. Detta 

sätt som Björk & Liberg (2004) förespråkar ser vi att lärare Röd använder sig av, då i form av 

dagböcker som elever tar hem. Samarbetet med hemmet är något som båda lärarna anser 

främjar lärandet. Att eleverna får ta del av varandras texter är också något som båda lärarna 

anser vara vikigt.  ”Den andre” spelar här en avgörande roll. Det är här som vi menar att 

eleverna ges tillfällen att respondera, reflektera och vidareutvecklas i sitt språkande. Återigen, 

det handlar om att lära av varandra, med hjälp av varandra.  

 

Som vi tidigare nämnt anser Björk & Liberg (2004) att datorn är ett oumbärligt redskap i 

skrivprocessen. Vidare menar de att det är viktigt att lärarna sätter sig in i tekniken men bör 

vara observanta på de traditionella fylleriuppgifter som ibland kan vara torftiga men 

färgstarka med spännande ljudeffekter. Eftersom fler och fler pedagoger blir med i skapandet 

av dessa spel så ökar dock förväntningarna på att spelen ska bli bättre (Björk & Liberg 2004).   

 

Anne-Marie Folkesson (2004) har på uppdrag av en kommun utvärderat ett datorprojekt i 

klasser år 1 – 3. Hon skriver att eleverna blir mer motiverade vid användandet av datorn, den 

ger också möjligheter till individualisering och samarbete. Hon menar att när eleverna sitter 

vid datorn så användes ett livligare kroppsspråk, eleverna skrattade och hade en lekfull attityd. 

Samspelet ökade och fler elever var aktiva i diskussionen mot ett gemensamt fokus. 

Handstilen hos eleverna blev bättre, då de ansträngde sig för att göra en läsbar text, och det 

fria skrivandet blev det en högre kvalitet på. Detta är något som också Lindö (2005) pekar på. 

Hon hänvisar till undersökningar som visar att barn som skrivit mycket på datorn skriver 

något saktare än andra barn men de hade en ”snyggare” (Lindö 2005, s 61) handstil. Detta var 

dock inget som Lärare Grön reflekterat över men såg det ändå som en intressant iakttagelse. 

Lärare Röd använder inte datorn i så stor utsträckning till själva skrivandet, eleverna använder 

den mest till läromedelsspel. 
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Här skulle vi hellre se att den användes mer till skivande och skapande än att bara använda 

den till spel. Det kan säkert ha sitt syfte, men det har det egna eller gemensamma skapandet 

framför datorn också. Vi är övertygade om att eleverna får tillräckligt med tillfällen till att 

spela spel hemma. I en av undersökningarna som Folkesson (2004) tar upp så säger en lärare 

att hon upplevde det inte som om barnen arbetade individuellt, utan att de blev självständiga 

deltagare i dialoger med varandra och med läraren. Läraren i detta fall hade börjat lära 

tillsammans med sina elever och detta hade lett till en förändring i klassrumsatmosfären. 

Folkesson menar att attityden hos läraren är av stor betydelse när det gäller dataanvändning i 

skolan (2004). 

 

Libergs (2006) uppfattning om skräplitteratur är intressant. Först tydliggör hon vad hon avser 

med det begreppet. Oftast brukar skräplitteratur klassas som massproducerade böcker och 

serier. Hon menar att det inte rätt att bedöma en litteraturart efter dessa yttre egenskaper då 

budskapet också är en viktig utgångspunkt för bedömandet. Skräplitteratur är en sådan 

litteratur som har en verklighetsförankring som är föga sann, har stereotypa karaktärer och 

miljöer och som visar en klichéartad värld där allt är antingen gott eller ont. Om det är så att 

barn får möta denna typ av litteratur tillsammans med en, som hon säger, ”kritisk 

diskussionspartner” som har ett kritiskt sinnelag och förmågan till urskiljning, så ser hon inget 

hinder i att barn läser dessa. Om inte, så bör inte barnet ta del av detta.  

 

Lindö (2005) menar att lärare bör använda skönlitteratur som motpoler till den bild som 

trivialkulturen producerar. Enligt Lindö, menar Judith Langer att den skönlitterära texten 

bäddar för mer inspirerande samtal än faktatexten. Förutom att få insikt om andra människors 

levnadsvillkor så får vi hjälp i att uttrycka våra egna åsikter. Här måste vi absolut hålla med 

Liberg (2006). Det kan visst finnas litteratur som är massproducerade men ändå kan vara bra 

och ha ett läsvärde. Skönlitteraturen är precis som sagor ett utmärkt medel i undervisningen 

då det finns en sådan otrolig mängd att tillgå och att man med hjälp av innehåll och budskap 

kan fånga många barns föreställningar, erfarenheter och intressen. 
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7. Slutsats 

Under den här delen kommer vi att föra en diskussion utifrån våra forskningsfrågor, resultat 

och analys. Syftet med denna uppsats var att undersöka olika uttryck för flerstämmighet i 

klassrummet. Våra frågor var vilka uttryck av flerstämmighet som finns i klassrummet och på 

vilket sätt elevers olika erfarenheter tas till vara.  

 

Ser vi till den litteratur och den forskning vi tagit del av, i relation till de svar vi fick och till 

vår analys, så vill vi mena att många tillfällen till flerstämmighet gavs. Detta var en 

flerstämmighet främst i form av goda samtal mellan lärare och elev/elever. Vi såg även att 

eleverna jobbade en del utifrån deras intressen och erfarenheter, inte minst i de berättelser och 

teckningar som fanns överallt. Det vi gärna skulle se mer av, är det som Liberg (2003) talar 

om beträffande de multimodala erfarenheterna. Vi menar att själva undervisningen kunde vara 

mer anpassad till deras föreställningar. Var i undervisningen kommer t ex deras lekar och 

tidigare erfarenheter in? Elevernas intervjusvar visade att de har en mängd lekar, intressen och 

erfarenheter att tillgå, och vi anser att många av dessa tillgångar används relativt sparsamt i 

undervisningen.  

 

Elever konstruerar sin egen kunskap i ett sociokulturellt sammanhang med hjälp av sina 

kamrater och sin lärare. Utifrån Deweys (Arktoft 2006) tankar om erfarenhet så menar vi 

precis som han att kontinuitet och interaktion är viktiga begrepp. Elevers tidigare erfarenheter 

kopplas kontinuerligt till nästkommande erfarenheter i interaktion med andra och denna 

växelverkan menar vi, är en förutsättning för lärandet.  

 

Många elever har olika erfarenheter i sina ryggsäckar. Där finns intresse och erfarenhet av 

musik, film, bild och av aktiviteter av olika slag. Där finns också intresse och erfarenhet av 

fakta, lekar, läsande och skrivande. Lärare Grön säger, och detta tycker vi är intressant, trots 

att vissa elever får all möjlighet i världen att skriva om sina erfarenheter och intressen så 

kommer det ändå inte på pränt. Vad är det då som fattas, undrar vi? Vi vill mena att en av 

orsakerna kan vara avsaknaden av interaktion. Elever behöver mottagare till sina texter 

och/eller berättelser, någon att gå i dialog med och byta erfarenheter med. Det måste finnas en 

mening med att just han eller hon ska skriva en text och den meningen uppstår i dialogen.  
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Om vi ser tillbaka på läraren i Dysons (Liberg 2006) studier så ser vi klart och tydligt vilken 

effekt en författarteater har. Där läses elevers texter upp som sedan dramatiseras av 

kamraterna. Vi är väl medvetna om att alla barn är på olika nivåer i sitt läs och skrivlärande 

och att drama inte faller alla på läppen. Låt oss då ta en titt ner i deras ryggsäckar. Där ser vi 

tydligt att det finns en mängd olika erfarenheter med vilkas hjälp eleverna kan få sina 

stämmor hörda, det finns plats för många olika roller i en författarteater.  

 

En intressant aspekt är hur begreppet dialog, vilket är det centrala i flerstämmigheten, kan 

förstås utifrån det auktoritativa ordet. Vi vågar påstå att skolan är en institution som i mångt 

och mycket lever kvar i den föreställningen att det är läraren och skolan som står för 

”sanningen”. Vi skriver under på detta som Dysthe och Bakhtin menar med att elever måste få 

ifrågasätta, reflektera och göra det auktoritativa ordet till sitt eget inre ord (Dysthe 1996). 

Men, och detta är ett stort MEN. Hur ska elever veta att det är helt i sin ordning att göra dessa 

reflektioner? Är de flesta lärarna av den åsikten att det de säger får ifrågasättas och reflekteras 

över? Vi tror inte det, och ändå står det klart och tydligt i läroplanen att eleverna ska gå i 

dialog med varandra.  

 

Efter att ha gått denna utbildning och efter att ha läst all denna litteratur så har vi förstått att 

det viktigaste en lärare måste fundera över är vilken syn man har på eleven, på människan. 

Med vilka glasögon ser jag på lärandet? Är elevers erfarenheter en förutsättning eller en 

tillgång? Vilka konsekvenser får mina didaktiska val? Hur kan jag skapa miljöer som främjar 

dialoger men också meningsfulla enskilda uppgifter, för i allt detta med den sociala 

gemenskapen ska också individen få utrymme. Samtidigt ska vår utgångspunkt vara vår 

läroplan med måluppfyllelse. Detta är tankar som uppkommit i och med denna uppsats.  

 

Under arbetet med denna uppsats har vi vänt och vridigt på begrepp. Vi har reflekterat och 

bollat med tankar och idéer. Vi har fått insikter som gör att vi förmodligen hade ställt 

intervjufrågorna lite annorlunda. Frågorna hade haft mer av karaktären: hur tänker du nu och 

kan du vidareutveckla det osv. Vi hade observerat längre tid. Rollen som deltagande 

observatör passade oss bra men vi hade då sett till att något mer tid gavs till ren observation. 

Styrkan i vår metoddel anser vi vara det samtal vi hade med eleverna där vår utgångspunkt 

var en mindmap. Vi fick i gång ett givande resonemang som blev till ett bra underlag för vårt 

resultat. Vi anser oss vara nöjda med vår uppsats då vårt syfte är uppnått och 

forskningsfrågorna besvarade. 
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Utifrån det vi gjort i detta arbete ser vi en fördjupning av interaktionen mellan lärare och 

elever som en möjlig följstudie och att i ännu större utsträckning se hur elevers tidigare 

erfarenheter tas tillvara på.  
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