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Abstract 

The main purpose of this study is to get an increased knowledge of the content on the 
Swedish website lektion.se. The study wants to find out if the content can relate to the 
syllabus for Swedish and the sociocultural view of learning. The questions it aims to 
answer are how the content of lessons in Swedish in grade 1-5 is related to the syllabus for 
Swedish and the sociocultural view of learning. This has been a study of text from lessons 
taken from the website. The study has been made with support from qualitative and 
quantitative analysis of text. The result shows that both a relation to the syllabus and the 
sociocultural view of learning is shown in the content, but in different grade. The study also 
shows diverseness in quality and content, which means that how the community is used, is 
vital for how it promotes a sociocultural view of learning and the intentions of the syllabus. 
Another result indicates that the discussion board rarely is used for communication about 
the lessons. To increase this use many problems of decoding between users of the 
community would be solved. Different kinds of group projects were the most common 
parts of the sociocultural view of learning; which indicates that this is the part in this 
perspective that has got most penetrating power among the teaching staff. Eventually my 
research shows that material with lessons that describes working with a theme, promotes 
the sociocultural view of learning and the intentions of the syllabus.  
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Bakgrund 

Lärarkåren är den största yrkesgruppen i landet. Min uppfattning är att många lärare är 
väldigt kreativa och ofta producerar eget material. Tidigare har det varit svårt att dela med 
sig av detta, men i och med dagens snabba utveckling av ny teknik skapas helt nya 
möjligheter. Via Internet kan människor kommunicera med varandra trots stora geografiska 
avstånd. I och med detta tror jag det finns enorm potential för en mötesplats för lärare på 
Internet. 

Under min utbildning har jag vid många tillfällen kommit i kontakt med lärarsajten 
lektion.se1. Både genom att lärarstudenter och lärare ute på min praktik har berättat om den, 
men också genom att själv ha laddat ner lektioner därifrån. Detta har väckt min nyfikenhet, 
som har ökat när jag i artiklar har läst om hur framgångsrik lektion.se blivit på kort tid. Att 
jag tidigare arbetat med webbinformation, gör också att jag intresserar mig för ämnet. Efter 
att ha letat runt en del på Internet har jag inte hittat mycket forskning om Lektion.se, vilket 
har gjort mig intresserad av att veta mer om sajten och dess innehåll. 

Jag har valt att göra mina undersökningar i ämnet svenska för åren 1-5 för att detta passar 
in på ämne och åldrar jag vill arbeta med i mitt framtida yrke som lärare. 

Om Lektion.se 

Efter att ha läst artiklar om lektion.se och själv tittat runt på sajten, ska jag här göra en kort 
beskrivning av den. Lektion.se är en svensk mötesplats på Internet, där lärare från hela 
landet samlas för att utbyta erfarenheter. Här delar lärarna bl.a. med sig av tips på lektioner 
och övningar. Som medlem kan man ladda ner dessa lektioner och sedan använda dem i sin 
egen undervisning eller bara som inspiration. Det finns också ett forum där medlemmarna 
kan fråga om råd eller diskutera olika skolfrågor. Allt är gratis eftersom företaget lever på 
intäkter från sina annonsörer. Idag har lektion.se runt 100 000 medlemmar2, vilket innebär 
ungefär 60 procent av den svenska lärarkåren. Detta gör den till Sveriges största lärarsajt. 
Så här skriver de om sig själva på sajten: 

Lektion.se är ett internetbaserat läromedel producerat av lärare för lärare. Grunden är en idébank, 

en databas där du snabbt och enkelt kan skicka in, söka och hämta lektionsmaterial.  

På lektion.se finns ett Forum där du kan kommunicera med kollegor över hela landet och en 

länksamling med bra länkar som medlemmarna själva lagt in. Förutom det kollegiala utbytet finns 

också ett Leverantörsarkiv där du enkelt söker bland 1000-tals skolleverantörer och ett Jobbarkiv, 

där du hittar alla lediga lärarjobb - i hela Sverige. 

Vår ambition är att göra lektion.se till den bästa tjänsten för lärare på Internet. 3 

                                                 
1 http://www.lektion.se  

2 http://hd.se/ekonomi/2007/08/25/helsingborgssajt-samlar-tusentals/ (080121) 

3 http://www.lektion.se/om_lektion_se.php  
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Syfte och frågeställning 

Ett övergripande syfte med denna studie är att få ökad kunskap om innehållet på en 
lärarsajt på Internet. Jag vill ta reda på om och i så fall hur innehållet är relaterat till 
kursplanen i svenska och hur synen på lärande speglas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Med ett antal frågor ska jag i denna undersökning försöka öka kunskapen kring detta. 
Några av lektionerna som ligger på lärarsajten lektion.se samt eventuella kommentarer till 
lektionerna i diskussionsforumet, kommer att ligga som underlag för studien. 
Undersökningarna kommer att ske med stöd av kvalitativ och kvantitativ textanalys. 

Mina frågeställningar är: 

• Hur är innehållet i lektioner i ämnet svenska för år 1-5 på sajten relaterat till 
kursplanen i svenska? 

• Hur speglas kunskapssyn och syn på lärande i dessa lektioner utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv? 

• Används diskussionsforumet, som är kopplat till lektionerna i undersökningen, och 
i så fall hur? 

Teoretiska antaganden 

Här kommer jag att börja med att ta upp några centrala begrepp. Min uppsats berör ett 
område med många tekniska begrepp, som jag tycker bör förklaras redan här för att 
underlätta läsningen. Detta följs sedan av tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

Centrala begrepp 

Internet 

Definition enligt Wikipedia: 

Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av 

text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för 

Internet. 

I min uppsats förekommer ibland begreppen nätet eller webben, vilka är andra 
benämningar av Internet. 

Gemenskaper/mötesplatser på Internet (communities) 

Varierande former av gemenskaper uppstår beroende på människors olika förutsättningar 
att kommunicera med varandra (Jobring & Carlén, 2004). Slår man upp ordet gemenskap i 
nationalencyklopedin står det; (känsla av) positiv samhörighet. KK-stiftelsen (2005) 
definierar Community som; 
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en gemenskap där människor som har något gemensamt samsas kring ett ämne eller ett antal 

människor som har något gemensamt och samsas kring ett intresse eller engagemang. 4 

När en gemenskap finns på Internet finns olika definitioner, som t.ex. virtuella 
gemenskaper, nätgemenskaper, digitala lärresurser, lärgemenskap, diskussionsforum och 
mötesplatser eller gemenskaper på Internet. Hur en gemenskap definieras på nätet beror på 
syftet med den. Det kan handla om att ha kontakt med vänner, att diskutera och för att få ta 
del av något intressant eller att lära sig något. KK-stiftelsen menar vidare att antalet 
allmänna elektroniska gemenskaper hela tiden växer och kategoriserar dessa i grupperna 
öppna gemenskaper (t.ex. Lunarstorm5 som är Sveriges största Community), 
intressegemenskaper (medlemmarna delar ett specifikt intresse som t.ex. mode) och 
kollegiala gemenskaper. Enligt denna kategorisering kan man se lektion.se som en kollegial 
gemenskap. I denna typ av gemenskap är innehållet knutet till ett problemområde, en 
yrkesproblematik eller ett visst utbildningsbehov. Här hålls diskussionerna ganska stramt 
till de ämnen som är relevanta för medlemmarna och det krävs viss kvalitet i inlägg och 
resurser för att gemenskapen ska fungera och användas.  

Myndigheten för skolutveckling ger i en rapport (2007) en översikt över digitala lärresurser 
som används i den svenska skolan idag. Här definieras lektion.se som en praktikgemenskap 
(Community of practice).  

IKT - informations- och kommunikationsteknik 

Östlund (2000) menar att man med informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
kommunicerar i text, tal eller bilder, man överför, bearbetar och lagrar information 
vanligtvis i telefoner och datorer. Det kan t.ex. vara användning av persondator hemma, i 
skolan eller på arbetet och kombination eller samverkan mellan flera tekniker. Den 
omgivning där användningen äger rum är alltså inte begränsad. 

IKT är ett begrepp som har börjat ersätta det tidigare begreppet IT (Informationsteknik), 
framförallt inom den pedagogiska verksamheten. Inom informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) ligger fokus på kommunikationen och hur den kan ske med 
hjälp av informationstekniken. 

I Wikipedia kan man läsa om IKT; 

IKT, informations- och kommunikationsteknik (eng. Information and Communication Technology, 

ICT), den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Det finns IKT-avdelningar på 

många högskolor där de ger mer specifik support än IT-avdelningen. Distansutbildningar bygger 

mycket på användandet av IKT. 6 

                                                 
4 http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/laroverktyg_2005_publ.pdf  

5 http://www.lunarstorm.se  

6 http://sv.wikipedia.org/wiki/IKT  
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Internetforum/ diskussionsforum 

Definition enligt Wikipedia; 
Internetforum är en inrättning på en sajt där diskussioner om olika ämnen mellan individer kan ta 

plats. Internetforum benämns ofta också som diskussionsforum, diskussionsgrupp, webbforum 

eller bara forum. 7 

Pdf-filer  

De flesta lektioner som ligger på lektion.se är i formatet Pdf. Wikipedia definierar dessa 
enligt följande; 

PDF, Portable Document Format, är ett digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe Systems och 

introducerat 1993. Formatet är plattformsoberoende, och kan därför öppnas på de flesta datorer, 

förutsatt att ett program för att öppna dokumenten är installerat. Vanligast är gratisprogrammet 

Adobe Reader eller det kommersiella Adobe Acrobat. 8  

På Lektion.se skriver man att pdf är ett filformat som bl.a. gör att det man skriver ut blir 
exakt som det man ser på skärmen vare sig det är text eller bilder. 

SMART Boardlektioner 

Vissa lektioner på lektion.se är anpassade för SMART Board.  

SMART Board är en interaktiv whiteboard med touch-funktion. Den kan kopplas till alla slags PC-

datorer och projektorer för en interaktiv och praktisk undervisningsmiljö.  

Filosofin bakom SMART Board går ut på att den traditionella skrivtavlans intuitiva användning 

kombineras med datorns mångsidiga möjligheter. 9 

Tidigare forskning 
Det finns ganska mycket forskning om olika typer av gemenskaper på Internet. En del 
forskning handlar om att dela och återanvända material på nätet (t.ex. Högberg, 2005 och 
Laupsa & Olsen, 2006), där lektion.se varit en av de platser man undersökt. Någon 
forskning om innehållet på lektion.se har jag inte hittat. Jag kommer här att redovisa 
vetenskaplig forskning, rapporter och uppsatser.   

KK-stiftelsen och LearnIT 

KK-stiftelsen10 står för stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklig och är 
initiativtagare till forskningsprogrammet LearnIT. Syftet med detta är en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad om lärande och IT i arbetsliv och skola. På deras hemsida kan man 
läsa; 

                                                 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussionsforum  

8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Pdf  

9 http://www.smartboard.se/skola  

10 http://www.kks.se  
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Inom LearnIT bedrivs forskning om hur IT påverkar lärande, kunskapsbildning och utbildning på 

både samhälls- organisations- och individnivå. Frågeställningarna rör inte bara hur individer lär och 

fungerar, utan även hur olika miljöer och organisationer påverkas av utvecklingen inom 

informationsteknik. Ett fokus ligger på hur lärandet kan formas med stöd av IT. 11 

Carlén och Jobring har framförallt forskat om frågor kring uppkomsten, betydelsen och 
utvecklingen av Online Learning Communities (OLC) eller på svenska - lärgemenskaper på 
nätet. Detta är enligt Carlén (2001) en grupp med gemensamma intressen som lär med stöd 
av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Tonvikten i OLC ligger på utbytet och 
interaktionen mellan deltagarna, snarare än på förmedlandet av information. Han menar 
vidare att genom utbredningen av Internet och utvecklingen av mobila artefakter har flera 
grupper utvecklats till gemenskaper, trots de geografiska avstånden. Syftet med deras 
forskning är att undersöka hur kunskap växer fram inom området. Det handlar också om att 
inse vilka möjligheter som lärgemenskaper på nätet kan ge olika yrkesgrupper i deras 
lärande och kompetensutveckling. 

KK-stiftelsen (2005) har skrivit en översikt över forskningen kring digitala läromedel och 
datorstött lärande. Här framkommer bl.a. att digitala läromedel inte bara handlar om 
produkter för undervisning, utan det datorstödda lärandet påverkas i hög grad av material 
som inte är tänkt som läromedel, som t.ex. olika former av nätbaserade gemenskaper. 

En rapport från KK-stiftelsen (2007) undersöker framväxten av öppna lärresurser (från 
engelskans Open Educational Resources, OER). Dessa definieras här som digitaliserat 

material som tillhandahålls kostnadsfritt och öppet för lärare, studerande och 

självstuderande att använda och återanvända vid undervisning, studier och forskning.   
Här framkommer att användandet av OER är relativt nytt, men att intresset globalt växer 
snabbt, vilket främjar internationellt samarbete mellan lärosäten och kollegor. Man menar 
vidare att OER uppmuntrar öppenhet och kan stimulera till mer kvalitetskontroll och 
konkurrens. Det verkar som att användandet av OER också utvecklas både uppifrån och 
ned som underifrån och upp. Nya projekt startar på institutionell nivå och enskilda lärare 
och forskare använder och producerar OER på egna initiativ. Traditionella akademiska 
värderingar som att dela med sig och att gemensamt skapa kunskap stärks med hjälp av 
OER. Rapporten pekar på att det inte finns någon samlad och tillförlitlig forskning om 
OER-rörelsen och efterlyser detta för att skapa en bättre kunskapsbas. 

Man kom också fram till att ett starkt tekniskt stöd till mer inblandning från användarnas 
sida skulle kunna få positiva effekter på OER-rörelsen. Den enskilde forskarens och 
utbildarens möjligheter att fritt publicera läromaterial erbjuder många möjliga positiva 
effekter, men hinder som upphovsrättsliga begränsningar och avsaknaden av ett 
belöningssystem som uppmuntrar utveckling kvarstår.  

Rapporten visar också att det växande antalet OER-initiativ har ökat konkurrensen om 
finansiering. Det har skapat en situation där man noggrant måste kontrollera möjligheterna 
till finansiering och kostnadstäckning, t.ex. metoder för att inrätta lojala användargrupper, 
utveckla starka varumärken, öka webbplatsers användbarhet och förbättra resursernas 
kvalitet. Man måste också öka tillgängligheten och användbarheten hos redan befintliga 
resurser. Andra frågor som är viktiga handlar om framväxande teknik och hur denna 

                                                 
11 http://www.kks.se/templates/ProgramPage.aspx?id=546 (2007-12-01) 
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påverkar lärosätenas roll inom högre utbildning, liksom etiska risker och behovet av 
nytänkande när det gäller långsiktigt bevarande av digitala data. 

Myndigheten för skolutveckling 

Myndigheten för skolutveckling har i en rapport (2007) kartlagt digitala lärresurser i den 
svenska skolan. Med digitala lärresurser menar de alla typer av digitalt material som 
främjar lärande. Det kan vara allt från bilder eller ljud till mer komplexa resurser som en 
webbplats och den ska kunna användas av många, vara möjlig att bearbeta och förändra 
samt kunna återanvändas. Man menar att utvecklingen av IT i skolan fram till idag mest har 
handlat om investeringar i infrastruktur, utrustning och fortbildning av lärare. Nu riktas 
intresset istället mer mot att utveckla och använda digitalt material. De viktiga frågorna är 
vilka hinder som finns för praktisk användning av materialet och hur digitala lärresurser 
kan bidra till ökat lärande. 

I rapporten framgår att vi går mot en utveckling där lärare och elever vill kunna göra sina 
egna lärresurser. Många pedagoger vill individanpassa undervisningen och då kan det vara 
svårt att använda traditionella läromedel. Nu när alltmer material finns tillgängligt i digital 
form och på Internet kan det bli lättare att skapa egna läromedel. Redskapen blir också allt 
enklare och billigare samtidigt som kunskaperna hos användarna ökar. Detta 
egenproducerade material kan vara allt från avancerade produktioner till enkla 
lektionsplaner som lärare delar med sig av till andra t.ex. via lektion.se. 

Rapporten tar även upp strategiska frågor som kommuner och skola kan behöva ta ställning 
till för att underlätta arbetet med digitala lärresurser. 

Övrig forskning 

Svärdemo-Åberg har i en doktorsavhandling (2004) studerat kommunikation mellan lärare 
och studerande i en distanskurs på nätet. Hon använde sig av observationer i 
klassrumsmiljö, observationer i datorbaserad nätverksmiljö och intervjuer med lärare och 
studerande. Syftet med studien var att utifrån en sociokulturell teori studera lärares och 
studerandes interaktion i två olika miljöer för att försöka förstå vilka möjligheter och 
begränsningar för kommunikation och lärande som erbjuds i dem. 

Studien visar att det kan vara nödvändigt för studenterna och lärarna att mötas fysiskt. Att 
få träffa varandra ansikte mot ansikte för att samtala om erfarenheter, få testa sina 
kunskaper, möta motstånd och argumentera för sina synpunkter med andra verkar vara 
viktigt, menar hon. Det visade sig att det fysiska mötet blev en motivationsfaktor för 
deltagarna att fortsätta med de egna studierna i hemmet. Resultaten visade att det erbjöds 
en mångfald av meningsskapande resurser i de båda miljöerna men det var stora skillnader 
mellan hur deltagarna använde och utnyttjade tekniken i kommunikationen. Studien visade 
också att social interaktion skapar såväl möjligheter som hinder för kommunikation, vilket 
leder till olika möjligheter för lärande.  
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En uppsats av Högberg (2005) tar upp kunskapsdelning i gymnasieskolan och undersöker 
gymnasielärares inställning till att dela och återanvända lektionsmaterial. Här kom man 
fram till att följande: 

• Viljan att dela sitt lektionsmaterial till kollegorna i arbetslaget är större än viljan att 
fråga sina kolleger om deras lektionsmaterial.  

• Viljan att dela sitt lektionsmaterial publikt är mycket lägre än viljan att dela det med 
sina nära kollegor.  

• Den allmänna inställningen till att dela och återanvända lektionsmaterial är 
positivare bland lärare på friskolor än på kommunala skolor.  

• Lärare med färre än fem tjänsteår visar en klart positivare attityd att dela och 
återanvända lektionsmaterial, tydligast i frågan att dela publikt. Behovet att 
utveckla eget lektionsmaterial är störst i början av karriären.  

• Undersökningen visar att det finns en svag tendens att den allmänna inställningen 
till att dela och återanvända lektionsmaterial blir mindre positiv när arbetsklimatet 
försämras. 

 
En norsk masteruppsats av Laupsa & Olsen (2006) tittar närmare på nyttan av en nationellt 
nätbaserad plattform för delning och utveckling av lärmaterial och hur man med hjälp av en 
sådan kan dela dessa på en sätt som gör att så många lärare som möjligt får utbyte av det. I 
studien jämför man bl.a. med lektion.se, som man anser har kommit mycket längre än de 
norska motsvarigheterna. Man har undersökt hur norska lärare ser på en sådan plattform, 
hur man ska få dem att använda den och eventuella vinster den kan ge. Studien ger också 
förslag på riktlinjer om lämpliga format för läromedel som kan användas på en sådan 
plattform. Metoden har varit kvantitativa enkätunderökningar mot lärare i grundskolan och 
gymnasiet och användare av existerande norska webbplatser som delar lärmaterial. Man gjorde 
även en teoristudie och en kvalitativ undersökning med lärarstudenter vid Høgskolen i Agder i 
Kristiansand samt implementation av ett verktyg för att följa upp en riktlinje för format.  

Resultaten visar en övervägande positiv inställning bland lärare både till att dela eget 
lärmaterial, samarbeta för utveckling av lärmaterial och att låta andra vidareutveckla 
egenproducerat lärmaterial. Problemet är att det ännu inte finns en tillfredsställande lösning i 
Norge som gör att lärarna kan göra detta, med hjälp av webben. De viktigaste resultaten från 
enkätundersökningen bland användarna av webbplatser som delar lärmaterial:  

• 93.2% använder dessa webbplatser för att hämta inspiration och tips.  
• 86.3% använder webbplatser för att hämta lärresurser som kan hjälpa dem att 

variera undervisningen.  
• Bara 24.7% har själv delat egna lärresurser på webben. 
• Respondenterna saknar ett större urval av kompletta undervisningsupplägg 

och/eller uppgifter om existerande webbplatser.  
 

Försöket med lärarstudenter innebar att en grupp studenter skulle använda en wiki (en 
webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva) för att utveckla ett lärmaterial. 
Alla studenter kunde efter detta tänka sig att använda en wiki för att samarbeta med andra 
när de ska ut i arbetslivet. De pekar dock på att mängden innehåll på en wiki är avgörande 
för hur attraktivt det är att använda den. En wiki har möjligen lite för hög användartröskel 
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för att ägna sig åt delning och utveckling av lärmaterial, men kan vara aktuell som ett 
komplement till en nationell plattform.  

Man kom fram till att ett resursarkiv med lärmaterial skulle kunna hjälpa skolorna och 
lärarna att uppfylla några av kraven som ställs av myndigheterna i Norge. Man behöver 
också ett elektroniskt samhälle runt webbplatsen där man kan mötas, helst ansikte mot 
ansikte. En form för belöningssystem bör också prioriteras. Man avslutar med att 
konstatera att eftersom lärare önskar att samarbeta om utveckling blir det viktig att erbjuda 
dem en god teknisk lösning som ligger till grund för enkel organisering av projekt.  

Teoretiskt perspektiv 
Att jag har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv beror på att detta ligger som 
grund för både våra styrdokument och synen på lärande idag, vilket bl.a. får stöd av Heide 
som skriver; 

Kommunikationens betydelse för människors lärande har fått ett stort genomslag i undervisningen 

på grundskolan inte minst genom det sociokulturella perspektivet som numera genomsyrar 

läroplanen och lärarutbildningen (Jobring, 2004 s.33). 

Säljö (2005) menar att behaviourismen och kognitivismen dominerat forskningen om och 
synen på kunskap och lärande genom århundraden. Det behaviouristiska perspektivet ser 
inlärning som förändring av det yttre observerbara beteendet. Kognitivismen ifrågasätter 
detta och hävdar att mycket av det som människan gör bestäms av ett inre tänkande och det 
är här främst människans mentala strukturer som studeras. 

Det som saknas i dessa traditioner är enligt bl.a. Säljö (ibid.) en djupare förståelse av 
människans förmåga att ta till sig kunskaper och färdigheter från sin omvärld samt hur hon 
samspelar med andra människor och redskap. Lev Vygotskij (1896-1934) var den som 
grundlade tankarna för ett sociokulturellt perspektiv och detta har sedan utvecklats av flera 
andra. Med hjälp av dessa kommer jag här att redogöra för de tankar i det sociokulturella 
perspektivet som tycker är relevanta utifrån syftet med denna studie. 

Sociokulturellt perspektiv 

Lärande sker enligt sociokulturell teori hos individen i socialt samspel med sin omgivning. 
Att lära är att tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter. I en 
sociokulturell syn på lärande försöker man ta reda på hur människor tillägnar sig 
erfarenheter från samhället, hur hon lär sig använda dem i olika sammanhang och hur dessa 
insikter och kunskaper lever vidare (Säljö, 2005). För att ge en sammanhållen bild av 
lärandet i det sociokulturella perspektivet och för att få verktyg för analysen av det 
empiriska materialet kommer jag här att ta stöd från de sex aspekter som Dysthe (2003) ser 
som centrala för den sociokulturella synen på lärande. Hon menar att dessa är: 

• att lärande är situerat, 

• att lärande är socialt, 

• att lärande är distribuerat, 

• att lärande är medierat, 
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• att språket är grundläggande i lärprocesserna, 

• och att lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 

För att sätta in detta i sammanhanget för min studie kommer dessa aspekter att utvecklas 
med tankar från Wertsch ,Vygotskij, Bakhtin, Säljö, Lave, Wenger m.fl. Deltagande i en 
praxisgemenskap kommer jag att utveckla med begreppen inskriptioner och externa 
minnessystem (EMS) 

Lärande är socialt, situerat och distribuerat 

En grundsten inom det sociokulturella perspektivet är ju att lärandet är socialt och sker i 
interaktion mellan människor. Dysthe menar att lärandet utgår från den kontext som man 
befinner sig i och att alla delar i en kontext integrerar med varandra för att bilda en väv i 
vilken lärandet ingår. Säljö (2000) uttrycker det som att kunskaper i grunden är situerade, 
det vill säga sammankopplade med den kontext, där den växer fram. Enkelt kan man 
sammanfatta det som att en person som har lätt att lära i en situation kan ha svårt i en 
annan. Inom en kontext kan man säga att kunskapen är uppdelad och finns både inom 
människor och redskap. I en grupp människor finns olika kunskaper fördelade hos varje 
individ. Om dessa samverkar kan kunskapen distribueras både i gruppen och till den 
enskilde individen (Dysthe, 2003).  

Mediering, artefakter och appropiering 

De kulturella redskapen innehåller tidigare användares insikter och kunskaper och dessa 
förs vidare till nya användare genom mediering, menar Dysthe. Jag vill här komplettera 
Dysthes aspekt om medierat lärande med begreppen artefakter och appropriering, eftersom 
dessa tre begrepp hänger samman och är centrala för hur människor lär sig enligt det 
sociokulturella perspektivet.  

Artefakt betyder enligt Säljö (2002) bokstavligen: av människor tillverkade ting. Det är 
kulturella redskap som bygger på våra erfarenheter och kunskaper. De kan vara fysiska, 
som t.ex. en hammare eller dator eller intellektuella, där språket är den viktigaste. Han 
menar vidare att vi människor kan omvandla kunskap, färdigheter och insikter till teknik i 
form av artefakter. Genom samspel med all denna teknik kan vi ha kontroll över en stor 
mängd information. Säljö (ibid.) menar att i takt med att tekniken ändrar sig, förändras 
även det sätt vi kommer i kontakt med och agerar i världen, vilket i sin tur påverkar vårt 
sätt att lära.  

Vygotskijs tankar om socialt lärande har utvecklats av bl.a. Wertsch (1991). Enligt honom 
är mediering de processer där kulturella artefakter blir en del av (inkorporeras i) och formar 
mänsklig handling. Han ser appropriering som lärandeprocessen mellan aktör och 
kulturella redskap i en medierad handling. I denna process betonar han redskapets 
betydelse. Han tar upp exemplet att hoppa stavhopp, som sker lika mycket på redskapets 
villkor som individens kunnande. Appropriering handlar alltså både om redskapets 
förutsättningar och aktörens kunnande samt relationen mellan aktör och redskap. Wertsch 
skiljer mellan två olika kulturella redskap, de semiotiska och de mekaniska. De semiotiska 
är t.ex. ord, musik och bilder som påverkar hur vi tänker om världen medan de mekaniska 
påverkar den fysiska världen t.ex. en hammare. 
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Säljö (2002) menar att appropriering av kunskaper och färdigheter ständigt pågår och inte 
är begränsat till vissa miljöer eller situationer. När människor interagerar med varandra 
överförs kunskaper, färdigheter och värderingar till nya sammanhang. Detta sker inte 
mekaniskt utan lärande sker när egna erfarenheter blandas med andra människors 
kollektiva kunskaper. Med varje individs kunskaper inom ett aktuellt område skapas en 
mediering, en sorts förtolkning, där individens tidigare kunskaper kan överföras till de övriga i 
gruppen (Säljö, 2000). 

Enligt Bakhtin (1991) är appropriering en process där aktören frivilligt deltar i dialogen och 
gör orden eller språket till sitt eget. Wertsch (1991) menar däremot att dialogen kan omfatta 
motstånd och att det kan finnas en spänning mellan aktör och verktyg, speciellt när nya 
kulturella verktyg börjar användas i medierade handlingar. Utmaningen att behärska det 
nya verktyget kan t.ex. skapa en obalans i tänkandet. Exempel på detta är alla de nya 
tekniska artefakter som kommer inom IKT, där dessa har tvingat människor att anpassa sig 
och utveckla nya sätt både att handla och tänka. När man kommit igenom detta motstånd 
har en appropriering skett. Om lärandet inte är framgångsrikt anser Wertsch att det ofta är 
den lärande som klandras och man tar sällan hänsyn till vad som händer i relationen mellan 
den lärande och medieringen eller vad medieringen gör med aktören. Appropriering av 
information innebär alltså inte alltid en korrekt tolkning av sändarens budskap. Tolkningen 
sker hos mottagaren som ju delvis har en annorlunda föreställningsvärld och kultur än 
sändaren (ibid.). 

Språk och kommunikation 

Språket är någonting mycket centralt i ett sociokulturellt perspektiv. Bakhtin (1991) 
intresserade sig för de språkliga sidorna av det sociala samspelet och menade att dialogen, 
både i tal och skrift, är central för utvecklandet av tänkandet och språket. Mening och 
förståelse skapas, enligt Bakhtin, i dialogen och interaktionen mellan människor. Förståelse 
är därför inte något som enkelt bara överförs från sändare till mottagare, utan det krävs att 
mottagaren är aktiv och ger någon form av respons till sändaren.  

Kommunikation är kärnan i den sociokulturella teorin och nyckeln till den kulturella 
mångfald som vi ingår i (Dysthe, 2003). Vi människor formas genom kommunikation och 
de olika sociala samspelen. Säljö (2005) menar att genom språket (både i tal och skrift) 
kommunicerar vi människor kunskap och insikter till varandra och på detta sätt byggs 
kunskaper och färdigheter upp och förs vidare mellan människor. Säljö (2000) skriver 
också att för att vi människor ska kunna ta till oss och bevara information och kunskap 
krävs att vi har kategorier och begrepp för att kunna ordna våra upplevelser. Genom att 
tolka händelser med hjälp av olika begrepp kan vi jämföra och lära av våra erfarenheter. 
Genom skriften kan människors tankar och resonemang spridas mycket snabbt och man 
kan utnyttja erfarenheter från människor med helt andra referensramar än sina egna (Säljö, 
2005).  

Mediering i samtal och interaktion är mycket komplex och är inte något som enbart 
underlättar kommunikation och förståelse och medierande redskap och inskriptioner kan 
vara svårtillgängliga för den som inte är förtrogen med dem. Ofta är det lättare att förstå 
resonemang och principer när medieringen sker muntligt än när man läser en text, eftersom 
kommunikationen då kan ha olika typer av återkoppling. Deltagarna kan då anpassa sig till 
varandra och samordna en gemensam förståelse (ibid.) 
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Heide (Jobring & Carlén, 2005) tar upp Säljös tankar om att kommunikation är 
grundläggande för lärande, eftersom kommunikation är länken mellan individuella och 
kollektiva erfarenheter, som gör att människor kan dela kunskaper mellan sig. Heide ställer 
sedan den meningsskapande synen på kommunikation mot transmissionsperspektivet. Det 
senare har utgångspunkten att lärande sker när en mottagare genom en kanal tar emot ett 
meddelande från en sändare och sedan avkodar budskapet och lagrar det i minnet. Enligt 
detta perspektiv sker lärande när en persons kunskaper förmedlas till en annan. Han menar 
att denna syn förenklar de komplicerade kommunikations- och lärandeprocesserna och 
förordar istället den meningsskapande synen som har en koppling till det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Här handlar det om interaktion mellan människor, tolkning av 
information och hur man återskapar den sociala verkligheten med kommunikationens hjälp. 
Kommunikation ses då som en process mellan människor som i samspel med varandra 
konstruerar betydelsen av olika budskap (ibid.). 

Heide (ibid.) menar också att synen på kommunikation påverkar synen på hur vi uppfattar 
fenomenet praktikgemenskaper och att nutidens fokusering på dessa visar på hur viktig 
kommunikationen är för lärandet. Om en praktikgemenskap ska fungera räcker det inte 
med att det finns information i form av databaser. För att kunna förstå människor med 
andra erfarenheter och perspektiv behövs också kommunikation, förhandling och 
meningsskapande. För att ett sociokulturellt lärande ska ske inom en gemenskap på nätet 
måste det alltså finnas funktioner för kommunikation och interaktion. 

Deltagande i praktikgemenskaper 

Dysthe (2003) menar att när människor gör något praktiskt i en grupp lär sig deltagarna av 
varandra, då de får ta del av varandras handlingssätt och därmed utöka sina egna 
handlingskompetenser och lösningsstrategier, vilket ger ny kunskap. Hon tar upp Lave och 
Wengers (1991) tankar och menar att även om lärande förekommer alltid och överallt 
främjas den lärande främst av att delta i en praxisgemenskap. Lave och Wenger använder 
begreppet community of practice, som på svenska översätts praktikgemenskap. 
 
I alla tider har människor ingått i olika gruppkonstellationer. Att se lärande som hur 
individer och kollektiv tar till sig, utvecklar och bevarar erfarenheter i samhället är 
gemensamt för både Dewey och Vygotskij (Säljö, 2005). Dewey (1997) grundlade idéerna 
för den fysiska formen av en lärgemenskap (learning community), som också har präglats 
av Vygotskijs tankar om lärande i samspel med andra människor. Dewey menade att i den 
sociala miljön finns samtliga medlemmars handlingar och individens aktiviteter. När 
individen vänjer sig vid innehåll och metoder tar hon sedan del av det gemensamma 
lärandet, vilket senare leder till en specifik färdighet. När dessa båda herrar var i farten var 
det samtal eller skrift med papper och penna som gällde. I dagens västerländska samhälle 
har den digitala tekniken stor utbredning och den utvecklas ständigt. Säljö (2005) skriver 
att vi idag använder kunskaper och lär oss att skaffa oss information på speciella sätt, där 
t.ex. informationsteknik är en viktig kanal. 

I samhället organiseras kunskaper och färdigheter genom att institutionaliseras i olika 
praktikgemenskaper (Lave & Wenger, 1991). Heide menar att dessa är informella och 
bildas när människor med samma intressen, kunskaper och praktiker interagerar med 
varandra (Jobring & Carlén, 2005). Vi tillhör alla olika praktikgemenskaper t.ex. i skolan, 
på jobbet, i hemmet eller på fritiden. Nu när Internet har växt fram och blivit ett 
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betydelsefullt medel för social kommunikation har virtuella mötesplatser och gemenskaper på 
Internet blivit en allt viktigare arena. Den digitala tekniken och alla nya medier ger nu andra 
möjligheter att bygga olika typer av gemenskaper på nätet (Jobring, 2004). 

Inskriptioner och externa minnessystem (EMS) 

Säljö (2005) tar upp externa minnessystem (EMS) och inskriptioner. En inskription är en 
kulturell resurs med en avgörande betydelse för mänskligt lärande och för förmågan att 
bevara information och kunskaper över generationer. Här bevaras intellektuella redskap i 
fysisk form och används även för kommunikation. Inskriptioner kan alltså något förenklat 
ses som lagring av information, ett sätt för samhällets att bevara insikter och kunskaper 
genom t.ex. kartor, texter eller register (ibid.). Säljö skriver så här om inskriptioner: 

De är med andra ord redskap för att skapa mening i olika företeelser i aktiviteter, men inskriptioner 

förutsätter ett aktivt subjekt som rekonstruerar vad meningen kan tänkas vara. Det krävs en 

tänkande individ för att generaliserad och fixerad mening skall omvandlas till lokalt relevant 

innebörd (Säljö, 2005 s. 55). 

Han förklarar externa minnessystem (EMS) enligt följande: 

EMS är artefakter, det vill säga medierande redskap, där människan genom olika tekniker för 

inskription bevarar information och spår av sina erfarenheter utanför den egna kroppen. 

 (Säljö, 2005, s. 52). 

Inskriptioner och externa minnessystem (EMS) är externaliseringar av mänskliga kunskaper 
och insikter. För att visa de externa minnessystemens roll tar Säljö (ibid.) stöd av Donald 
(2001), som framhåller möjligheten att lagra stora mängder information utanför människan 
som viktig. Här konstateras också att den lagrade informationen kan göras tillgänglig, 
spridas och användas i många olika sammanhang och utan att människor träffas rent 
fysiskt. Den digitala tekniken ger nya möjligheter att lagra information i databaser, som vi 
sedan via datorer och Internet kan integrera med på andra sätt än när vi använder texter och 
andra traditionella medierade redskap. Här krävs då en annan typ av läs- och 
skrivfärdigheter än traditionellt. En annan aspekt av detta är att vi inte längre är så 
beroende av geografiska avstånd (ibid.). 

Det sociokulturella perspektivet i dagens skola 

Jobring menar enligt citatet tidigare att läroplan och lärarutbildning idag genomsyras av det 
sociokulturella perspektivet, medan Hernwall (2003) menar att skolan idag ofta har en 
traditionell syn på begrepp som t.ex. lärande och kunskap. Denna tradition kan göra det 
svårt att införliva ny teknik i skolan. Säljö (2002) tar upp en analys som Cuban (1986) gjort 
och som visar att problem och utvecklingsbehov som lärare menar att de har i sitt arbete 
inte kan lösas av tekniken, utan måste istället bygga på att lärarna uppfattar att teknik tillför 
något av värde till den pågående verksamheten. Hernwall menar vidare att för att datorn 
ska kunna användas på ett sammanhangsskapande sätt i utbildningen måste skolan 
utvecklas mot en mer sociokulturell syn, där lärande och kunskap ses som en fortskridande 
handling, i vilken både individen och det kollektiva samhället utvecklas. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv förändras även våra sätt att lära när det sker förändringar i sätten 
att kommunicera kunskaper och färdigheter (Säljö, 2002). 
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Kursplanen i svenska 

I och med den senaste läroplanen (Lpo94) gick skolan från att ha varit regelstyrd till att bli 
målstyrd, vilket fick stora konsekvenser för lärares yrkesutövning. Detta innebar mer frihet 
att strukturera undervisningen (Carlgren & Marton, 2002). Skolans olika mål finns i diverse 
dokument, t.ex. kursplanen i svenska. Man kan se dessa dokument, i form av texter, som 
fysiska artefakter. De har utvecklats av experter för att ligga som grund för hur skolarbetet 
ska struktureras. Dessa dokument bygger på kunskaper, insikter och erfarenheter från 
experter och kan därför ses som inskriptioner, som beskriver hur lärare ska bedriva sin 
undervisning. De blir en sorts mediering av intellektuella artefakter via lärare till elever. I 
skolan är det läraren som ska omsätta kursplanens innehåll till den praktiska verksamheten. 
Kursplanen i svenska ställer upp olika mål att sträva mot och att uppnå och det är upp till 
läraren att bestämma elevernas väg dit. Här har jag valt att fokusera på målen att sträva mot 
och målen att uppnå i slutet av det femte skolåret. Dessa 18 olika mål kommer att ligga 
som underlag för min empiriska undersökning av lektionernas koppling till kursplanen.  

Mål att sträva mot 

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, 

– får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika 

tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, 

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar 

olika,  

– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 

språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang, 

– får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska 

språket och övriga minoritetsspråk i Sverige, 

– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel, 
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– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om 

mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika 

källor och budskap, 

– stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv 

del i kulturutbudet, 

– förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på 

egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter 

för att bilda och befästa kunskaper. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

– kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 

saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 

reflektera över texter, 

– kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 

– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande, 

– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning 

samt kunna använda ordlista. 

Metod 

Val av metod 
Jag har valt att göra textanalyser av lektionerna på Lektion.se. Detta kommer att ske ur ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, med stöd av textanalytiska metoder. Därefter kommer 
jag att undersöka hur lektionerna är kopplade till kursplanen i svenska.  

Det finns kvantitativa modeller för analyser av texter, men det är främst inom den 
kvalitativa forskningen man ägnar sig åt textanalys. Enligt Bryman (2002) ägnar sig den 
kvalitativa forskningen åt tolkning och förståelse, där språket i sig blir fokus för intresset 
och där mening är viktigare än generalisering. Enligt Svensson & Starrin (1996, s. 53) 
syftar den kvalitativa metoden till att upptäcka eller identifiera icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. En kvantitativ metod 
handlar mer om kvantifieringar, där svaret kan mätas i siffror och detta är framförallt 
intressant i många eller långa texter (Hellspong, 2001). Jag kommer att använda mig av 
både kvalitativ och kvantitativ metod i mina textanalyser. 

I den kvantitativa delen kommer jag att ta stöd i en innehållsanalys, som beskrivs av 
Bergström & Boréus (2005). De menar att denna typ av analys framförallt används när man 
ska kvantifiera genom att t.ex. räkna antal eller mäta vissa företeelser i texter. Alla typer av 
texter kan användas för att göra en innehållsanalys och det finns inga begränsningar om 
vad som kan mätas eller räknas i texterna. En innehållsanalys används framförallt för att 
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hitta mönster i texter, göra generaliseringar och jämförelser samt som ett komplement till 
andra textanalytiska metoder (ibid.). Jag har valt att komplettera innehållsanalysen med en 
elementär form av kommunikationsanalys som Hellspong (2001) presenterar. Den är 
indelad i fyra punkter som handlar om vem som talar i texten, vem denna sändare talar till, 
i vilken situation detta sker och hur texten är anpassad till sin situation. Hellspong menar 
att analysen: 

koncentrerar sig på fyra huvudfaktorer i kommunikationen: sändaren, mottagaren, situationen och 

så texten som knyter ihop dem (2001, s. 55). 

Denna metod är allmän till sin karaktär och passar därför bra som en grund att utgå ifrån, 
men jag har anpassat den till min undersökning. Den kommer även att bli ett stöd i mina 
analyser av kursplanen i svenska. Hellspong skriver att brukstexter har praktiska eller 
teoretiska syften och eftersom de har andra uppgifter än t.ex. konstnärliga texter kan man 
se dem som en egen sort (ibid.). Mitt empiriska material består av lektioner beskrivna av 
lärare samt en kursplan, vilka jag ser som en typ av brukstexter. 

Genomförande 

Att söka lektioner på Lektion.se 

Inledningsvis vill jag här förklara hur man söker lektioner på lektion.se, för att skapa 
förståelse för hur jag sökt fram mitt empiriska material. På sajten lektion.se förklaras hur 
insänt material behandlas. Detta sker genom att det sorteras och indexeras och sedan läggs 
på en söksida. För att söka en lektion (se bild 1) kan man först välja skolform i tre 
kategorier; förskola/fritid, grundskola eller gymnasiet. Man kan sedan avgränsa sökningen 
med hjälp av ämnen eller välja att söka i alla ämnen. Ämnena är uppdelade i 
huvudgrupperna MA/NO (matematik och naturorienterade ämnen), SV/SO (svenska och 
samhällsorienterade ämnen), Språk, PRA/EST (praktiska och estetiska ämnen), Spec ped 
(specialpedagogik) och Övrigt. Under dessa ligger sedan de renodlade ämnena. För 
grundskolan kan man även avgränsa genom åldrar (år 1-9). Det finns också en sökruta, där 
man kan avgränsa ytterligare genom att söka lektioner med ett eller fler specifika ord.  
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Bild 1 visar hur det ser ut när man söker lektioner på Lektion.se och en av mina sökningar såg ut. 

När man gjort en sökning hamnar sökresultatet, d.v.s. alla lektioner som uppfyller de 
kriterier man sökt på, i en lista (se bild 2). 

 

Bild 2 visar hur sökresultatet visas. (Bilden är klippt och visar inte alla resultat). 

När man klickar på en lektion i listan med sökresultat får man först upp allmän fakta om 
lektionen (se bild 3). Där står lektionens namn, författare, datum, ämne, årskurs, 
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lektionstyp och en beskrivning av lektionens innehåll. Om man skriver ord i sökrutan söker 
den både i denna beskrivning och i själva lektionen (pdf-filen). 

 

Bild 3 visar hur det ser ut när man klickar på en lektion i listan med sökresultat. 

För att få fram själva lektionen klickar man nu på ikonen Ladda ner (se bild 3). Lektionen 
kan då sparas ner eller öppnas i form av en pdf-fil. 

Urval 

Mina undersökningar har jag valt att göra på lärarsajten lektion.se, därför att jag kommit i 
kontakt med den ofta i min utbildning. Detta har skett både genom lärare ute på min praktik 
och via studiekamrater. I och med att dessa väckte mitt intresse för sajten har jag också vid 
flera tillfällen använt mig av material därifrån. Att lektion.se växt så kraftigt på kort tid och 
nu är Sveriges största lärarsajt, tycker jag gör den intressant att undersöka.   

Jag valde att undersöka lektioner i grundskolans år 1-5 i ämnet svenska, eftersom det 
stämmer överrens med de åldrar och ett av de ämnen jag vill arbeta med i framtiden.  

Datainsamling 

I sökrutan skrev jag ordet syfte och fick då träffar på 30 lektioner. Därefter skrev jag ordet 
mål i sökrutan och fick 209 träffar. Att jag valde att söka på dessa ord var för att hitta 
lektioner med ett uttalat syfte och/eller mål, för att ha något konkret att utgå ifrån i mina 
analyser. Jag kan då jämföra dessa med läroplan, kursplan och det sociokulturella 
perspektivets syn på lärande. Anledningen till att ordet mål fick så många träffar var att 
sökfunktionen då också hittade ord som måla, föremål, fotbollsmål osv. Alla lektioner som 
innehåll sådana ord, med andra betydelser än det jag avsett, rensade jag bort manuellt. 
Detta efter att först ha kollat att inte ett uttalat mål eller syfte också fanns med. Det fanns 
troligen även lektioner med ett uttalat mål och/eller syfte, där just de orden (syfte, mål) inte 
finns med, men dessa ingår inte i min studie. 
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När jag sökte på åren 1-5 fick jag även med lektioner för årskurs 3-6, 4-6, 3-9, 1-9 osv., 
eftersom dessa lektioners perioder börjar inom spannet 1-5. För att komma åt de yngre 
åldrarna tog jag bort alla lektioner som innehåll en ålder högre än år 5. Efter dessa 
avgränsningar fick jag 10 lektioner kvar, vilka blev underlagen för min empiriska 
undersökning.  

Bearbetning 

Efter urval och datainsamling gick jag igenom alla lektioner och letade efter kopplingar till 
kursplanen i svenska och den sociokulturella synen på lärande. Jag började med att ladda 
ner och skriva ut alla lektioner samt beskrivningarna av deras innehåll (bild 3) för att läsa 
igenom detta. För varje lektion kopierade jag sedan in författarens beskrivning av lektionen 
och det uttalade målet eller syftet (tabell 1). Jag tog sedan stöd av innehållsanalysen 
(Bergström & Boréus, 2005) för att kvantitativt analysera lektionerna. Det första steget är 
där att samla in och avgränsa materialet, vilket jag gjort i mitt urval. Steg två är att utveckla 
ett kodschema, som förtydligar vad som ska uppmärksammas i texterna. Här måste man 
också besluta vad i texten som ska kvantifieras. Det kan vara ord, argument eller idéer. Jag 
valde ut 12 nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet; samspel, samarbete, 
gemenskap, grupp, tillsammans, kommunikation/kommunicera, språk, social, redskap, 
interaktiv, verktyg, diskutera/diskussion. 

Därefter kunde bearbetningen av materialet inledas med att jag genomsökte de utvalda 
lektionerna efter dessa begrepp. Antalet träffar redovisas i tabell 2. Jag letade sedan upp 
orden i texten och försökte sätta in dem i sitt sammanhang genom att plocka ut de meningar 
(och ev. närliggande stycken) de hittades i. Detta blev grunden för den mer kvalitativa 
analysen. 

När det gäller kursplanen i svenska valde jag att utgå ifrån målen att sträva mot och målen 
att uppnå i år 5. För att kunna analysera lektionernas koppling till kursplanen har jag för 
varje lektion valt ut de mål i kursplanen i svenska jag tycker stämmer överrens med 
lektionens innehåll, syfte och mål. Detta redovisas i tabell 3.  

Etiska aspekter 

Jag har tagit del av de etiska aspekterna kring forskning som Vetenskapsrådet (2007) tagit 
fram. De fyra allmänna huvudkraven är här; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då min undersökning består av textanalys och 
jag inte har några personer att ta hänsyn till, som till exempel i en intervju, blir min 
undersökning inte lika känslig ur ett etiskt perspektiv. 

När det gäller de lektioner jag använt skriver man på lektion.se att den som skickar in ett 
material är den som äger det. De sätter också in en sidfot i dokumentet för att märka dess 
ursprung. Författaren har alltså upphovsrätten till det men syftet är att det fritt ska kunna 
laddas hem, användas och kopieras. Lektion.se gör inga anspråk på copyright utan är 
endast distributör.  
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När man bidrar med material till lektion.se måste man godkänna följande:  

• Mitt namn och skola publiceras på lektion.se tillsammans med det material jag levererat.  

• Jag är ansvarig för att jag är den verklige ägaren av materialet och att jag själv producerat 

det, alternativt fått tillstånd av ägaren att skicka in materialet till lektion.se. Jag är även 

efter publicering i databasen ansvarig för materialets ursprung.  

• Jag delar upphovsrätten med lektion.se på så sätt att lektion.se fritt kan låta lärare och 

personal inom för-, grund- och gymnasieskolan samt komvux (inklusive grundsärskolan, 

sameskolan och svenska utlandsskolor) hämta och i icke-kommersiellt syfte använda 

materialet i sin verksamhet.  

• Jag är ansvarig för att på bilder eventuellt medverkande personer har gett sitt tillstånd att 

bilden publiceras på lektion.se samt att ingenting på bilden eller sammanhanget när bilden 

togs strider mot svensk lag. 12 

I och med detta anser jag mig ha rätt att fritt använda mig av lektionerna på lektion.se som 
underlag i mitt arbete. 

Genomgång av litteratur, avhandlingar och uppsatser 

För att hitta relevant litteratur har jag framförallt sökt i databaserna Libris13 och Google 
Scholar14. Här har jag i huvudsak använt sökorden lärgemenskap, gemenskap, Internet, 

sociokulturell och Community. Därefter har jag läst sammanfattningar (abstracts) av mina 
träffar och då fått en ganska klar bild av vilka författare som är relevanta för min 
undersökning. Dessa var framförallt Jobring, Säljö, Wertsch, Wenger och Lave. Jag sökte 
sedan vidare efter litteratur med hjälp av deras namn. Jag har även diskuterat litteratur med 
min handledare. 
 
För att hitta avhandlingar och uppsatser gick jag tillväga på ett liknande sätt. Förutom 
ovanstående databaser använde jag här även E-arkivet 15 och sajten uppsatser.se 16. Jag 
använde samma sökord som för litteraturen, med la till orden lektion, lektion.se, textanalys 

och dokumentanalys. Slutligen skickade jag e-post till lektion.se och fick då tips om den 
norska magisteruppsats, som finns med i arbetet. 

Metoddiskussion 
Istället för att välja ut lektioner med uttalat syfte och/eller mål i år 1-5 i ämnet svenska, 
hade jag kunnat göra mitt urval på många andra sätt. En tanke jag hade var att välja ut de 
populäraste lektionerna. På lektion.se kan man nämligen rekommendera en lektion genom 

                                                 
12 http://www.lektion.se/skicka_in/index.php  

13 http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended 

14 http://scholar.google.se.ezproxy.lhs.se:2048/  (kräver login) 

15 http://e-arkivet.lhs.se/dspace/  

16 http://www.uppsatser.se/  
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att klicka på en ikon och ge den tummen upp. Lektioners popularitet baseras sedan på 
summan av antalet tummen upp de har fått och antalet nedladdningar som gjorts, dividerat 
med tiden lektionen har funnits på sajten. Man kan sedan välja de populäraste lektionerna 
den senaste månaden eller populärast genom alla tider i de olika skolformerna. Jag valde att 
inte göra detta urval, eftersom jag då inte kunde vara säker på att lektionerna innehöll syfte 
och/eller mål. Fler lektioner hade kunnat ingå i mitt underlag, men av tidsskäl fick jag 
avgränsa mig även här. 

Mina textanalyser hade jag kunnat komplettera med intervjuer och/eller enkäter. Då hade 
en variant kunnat vara att använda de personer som lagt upp de lektioner jag använt på 
lektion.se. Textanalyser, enkäter och intervjuer hade kunnat kombineras på många olika 
sätt, men eftersom tiden för arbetet som sagt varit ganska begränsad ansåg jag mig inte 
hinna med detta. Då syftet varit att undersöka innehållet på sajten kändes textanalys mest 
relevant. Att analysera texter kan också göras på många olika sätt. Jag valde ut två som jag, 
tillsammans med det sociokulturella perspektivet, tyckte passade min undersökning. Med 
andra analysverktyg hade jag säkert fått andra resultat. 

Tillförlitlighetsfrågor 

En uppsats tillförlitlighet avgörs av studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
(Stukát, 2005). En studie med hög reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kan presentera 
att pålitligt resultat. I en studie finns dock alltid brister i tillförlitligheten och det är viktigt 
att synliggöra dessa.  

Med validitet menas om det man mäter verkligen är det man avser att mäta (Stukát, 2005). 
I min studie handlar det alltså om hur väl resultatet motsvarar mina frågeställningar. Under 
arbetsprocessen har frågeställningarna varit centrala och det är utifrån dessa jag har försökt 
att behandla all data. Utifrån detta kan uppsatsen sägas ha tämligen hög validitet, eftersom 
resultatet besvarat det som frågeställningarna avsett. Något som kan skapa 
validitetsproblem är innehållsanalysen, eftersom den bortser från det sammanhang som 
nyckelbegreppen finns i. Därför ville jag komplettera detta med en kvalitativ metod. 
Tolkningen av en text kan också skapa problem vid en textanalys, eftersom tolkningen i 
stor utsträckning görs att uttolkaren själv. Det är här viktigt att forskaren är medveten om 
sin förförståelse samt vilken tolkningsstrategi denne utgår ifrån. Denna problematik är dock 
inte stor i studier där exempelvis förekomsten av ett ord räknas. (Bergström & Boréus, 
2005). 

Stukát (ibid.) menar att reliabilitet avser mätinstrumentets noggrannhet, alltså hur exakt 
min studie är. Helst ska resultatet bli detsamma om någon annan utför samma mätningar 
vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten i min uppsats avser hur noggrant arbetsprocessen d.v.s. 
insamling av data samt sammanfattning och analys av data, har genomförts. Mitt material 
har endast bestått av text från lektioner, som jag skrivit ut och analyserat eller kopierat in i 
mitt arbete. Till skillnad från till exempel intervjuer har jag inte behövt tolkat någon annans 
ord på en bandspelare eller via mina anteckningar. Jag har under arbetets gång varit noga 
med att behandla all data på ett korrekt sätt genom att vara noggrann när jag citerat eller 
kopierat text från mitt empiriska material och menar därför att reliabiliteten sammantaget 
kan anses vara ganska hög. 



 23

Generaliserbarhet avser resultatets giltighet i större sammanhang, skriver Stukát (ibid.). Det 
faktum att jag använt så pass få lektioner i mitt underlag gör att jag inte tycker det är 
möjligt att dra några generaliseringar kring min undersökning.  

Faktorer som kan ha påverkat undersökningens tillförlitlighet är också de nyckelbegrepp 
som användes när lektionerna i genomsöktes. Valet av vilka sökord som skulle användas 
gjorde jag utifrån uppsatsens syfte att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Andra 
nyckelbegrepp hade gett ett annat resultat.  
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Resultat och analys 

Beskrivning 

Lektionernas koppling till kursplanen i svenska 

Här redovisas frågeställningen om och i så fall hur lektionerna har en koppling till 
kursplanen i svenska. 

Beskrivning av lektionerna, mål och syfte samt koppling till kursplanen i svenska 

Här har jag plockat ut den text för varje lektion, där författaren har beskrivit sin lektion 
samt vilket mål och syfte han/hon har med den. Därefter har jag undersökt om lektionen 
har någon kommentar i forumet. Där finns nämligen en möjlighet att diskutera lektionen 
när den publicerats och jag ville här se om och i så fall hur detta används utifrån min 
frågeställning. Slutligen har jag gjort kopplingar till målen för kursplanen i svenska. Detta 
redovisas i följande tabell. 

 
Lektion 1 Sökläsa 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

 

Jag har gjort frågor till böckerna av Lars Klinting (Rabén & Sjögren) som heter Första 

djurboken, Första fågelboken, Första trädboken och Första insektsboken. 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Syftet med övningen är att träna sig på att hitta svar på frågor genom att sökläsa och leta 

i register. 

 

Koppling till mål 

i kursplanen 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär 

sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande 

och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. 

 



 25

 
Lektion 2 Skogsuppdrag 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

 

Små uppdragskort som man lätt kan aktivera eleverna i skogen med. De kort som jag 

tillverkat kan säkert ge er andra massor av nya uppgifter. 

 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

 

Framförallt är syftet att få eleverna att leta, hitta, upptäcka, jämföra, bygga, resonera, 

försöka, uppfinna, argumentera mm. 

 

Koppling till mål 

i kursplanen 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt 

och i samarbete med andra 

Lektion 3 Bygga ord 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

Eleverna kan lära sig att bygga ord med bokstäverna genom att dra dem med fingret från 

raden med alla bokstäver. 

Genom funktionen oändlig kloning ligger bokstäverna kvar så man kan använda samma 

bokstav flera gånger. 

Bra övning för att lära sig bygga ord med rätt bokstäver, eleverna kan sedan skriva för 

hand på en separat rad samma ord som de byggt för att även öva handstil. Detta kan 

med fördel delas upp som separata övningar. 

För att använda detta tips måste du ha tillgång till en SMART Board. 

 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

En omtyckt övning, fast jag efterlyser lilla alfabetet. 

 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Bra övning för att lära sig bygga ord mer rätt bokstäver, eleverna kan sedan skriva för 

hand på en separat rad samma ord som de byggt för att även öva handstil. Detta kan 

med fördel delas upp som separata övningar. 

 

Koppling till mål 

i kursplanen 
Ingen koppling till kursplanen hittades. 
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Lektion 4 Tema rymden 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

Ett tema som har sin utgångspunkt i mötet med en rymdvarelse... 

 

Kommentarer 

om lektionen i 

forumet 

Mycket bra! Jag tror att man får ett stort gensvar hos eleverna med det intressanta 

upplägget. Ska definitivt prova i min klass! 

 

Vad roliga lektionsförslag. Ska prova delar av det i min klass. Tack! 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Väcka ett intresse och en nyfikenhet för rymden samt elevernas omvärld. Eleverna skall 

lära sig att ta reda på kunskap på ett självständigt sätt. Temat är ämnesövergripande och 

sträcker sig över matematik, svenska, historia samt estetiska uttrycksformer. Målet med 

temaarbetet är att eleverna skall få en kunskap om deras omvärld samt att de ska finna 

nyfikenhet att fortsätta studera och ställa frågor om sin omvärld. 

Här relaterar man även till läroplanen (Lpo94) under rubrik 2.2 Kunskaper, där det står 

att skolan skall sträva mot att varje elev: 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper 

som förnuftsmässiga och etiska överväganden. 

Koppling till mål 

i kursplanen 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra, 

– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 

– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap, 

– stimuleras till eget skapande (och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till 

att ta aktiv del i kulturutbudet) 

Mål att uppnå 

– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 

levande, 

– kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 
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Lektion 5 Kartkunskap 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

Enkelt powerpoint underlag att prata till och använda som introduktion till kartan och 

jordgloben. Går igenom kartans egenskaper och hur man använder en kartbok/atlas. Jag 

använde den i år 4. 

 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

När vi är klara med den här lektionen ska alla barnen veta: 

• vad skillnaden är mellan karta och jordglob 

• hur man hittar i en kartbok genom att använda registret 

 

Koppling till mål 

i kursplanen 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– 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, 

 

Lektion 6 Sagoarbete 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

Här har jag skapat ett intro till ett längre sagoarbete i åk 5. Jag börjar med vilket mål 

detta område har. De får sedan öva på att återberätta tre stycken sagor för varandra med 

hjälp av olika bilder. Lycka till! 

För att använda detta tips måste du ha tillgång en SMART Board. 

 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Mål: 
• utveckla er förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag 
• utveckla sin förmåga att muntligt återberätta så att innehållet blir begripligt och 

levande 
• producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation 
• utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket , både individuellt och 

tillsammans med andra 
• utveckla sin förmåga att lyssna till andra 
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Koppling till mål i 

kursplanen 
Mål att sträva mot 

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 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, 

Mål att uppnå 

Eleven skall 

– kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 

och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser 

samt reflektera över texter, 

Lektion 7 Arbetskort 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

Ett sätt att individualisera undervisningen. 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Att låta eleverna jobba med arbetskort: 
• ger möjlighet att individualisera undervisningen både vad gäller uppgifternas 

utformning och svårighetsgrad och tiden för utförandet. 
• ger de svaga eleverna möjligheter till många läs- och skrivträningtillfällen. 
• lär eleverna att ta ansvar för sina uppgifter. 
• lär eleverna att visa hänsyn och ge varandra arbetsro. 
• fostrar eleverna till samarbete och kommunikation. 
• gör undervisningen omväxlande. 
• fordrar inga dyra läromedelsinvesteringar. 
• gör att klassläraren eller specialläraren tillfälligt kan uppmärksamma enskilda 

elever. 
• gör att eleverna då alltid har möjlighet att vara sysselsatta. 
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Koppling till mål i 

kursplanen 
Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, 

dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor 

skriver och talar olika,  

– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang, 

 

Lektion 8 Läslådan 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

Hur får man barn att tycka att dom kan läsa? Hur väcker man nyfikenheten, lusten och 
glädjen i ordens magi? Ett litet tips.. 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Kul och användbart! Vill du veta mer om hur du kan använda läslådan Läs Ulrika 
Leimars bok om LTG, läsning på talets grund. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Här relaterar man direkt till kursplanen i svenska som säger att skolan skall i sin 

undervisning i svenska sträva efter att eleven: 

-utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra. 

Koppling till mål 

i kursplanen 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra. 

Lektion 9 Bingo – lång och kort vokal 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

Bingo - lång eller kort vokal är en övning för att känna igen och rätt läsa ord med lång 

eller kort vokal. Både för vanlig klassundervisning och spec. ped. elever i svenska. 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

Målet med övningen är att eleverna skall lära sig att känna igen och korrekt läsa ord 

med lång eller kort vokal. Förenklad regel: Efter lång vokal följer en konsonant, efter 

kort vokal följer två konsonanter (eller fler). 
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Koppling till mål i 

kursplanen 
Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, 

dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor 

skriver och talar olika,  

Mål att uppnå 

– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för 

stavning samt kunna använda ordlista. 

 

Lektion 10 Min sak – att tala inför grupp 

Författarens 

beskrivning  

av lektionen 

 

Barnen får själva bestämma en favoritsak att hålla ett föredrag om. Under föredraget 

kommer de andra barnen att lyssna aktivt och efteråt säga något om hur saken är/ser ut 

(adjektiv). Med dessa adjektiv ska barnen sedan skriva en berättelse. 

Kommentar om 

lektionen i 

forumet 

Fanns ej. 

Uttalat syfte 

och/eller mål 

 

Att träna på att tala inför grupp, lyssna aktivt och att skriva (efter förmåga). 

 

Koppling till mål 

i kursplanen 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra, 

Mål att uppnå 

– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 

levande, 

  

Tabell 1. 
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Syn på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Här kommer jag att visa resultatet för min frågeställning om hur kunskapssyn och syn på 
lärande speglas i lektionerna ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Kvantitativ textanalys 

Resultatet av en innehållsanalys kan enligt Bergström & Boréus (2005) presenteras genom 
frekvenser av kodningsenheterna, d.v.s. hur många gånger exempelvis ett specifikt ord har 
förekommit i materialet. Nedan följer resultatet av hur många gånger de 12 
nyckelbegreppen fanns i respektive lektion. 

 

Begrepp i 
lektioner 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 Totalt 

Samspel    1       1 

Samarbete/ 

Samarbeta 

   1   2 1   4 

Gemenskap           0 

Grupp    17   2   1 20 

Tillsammans    6 1 1     8 

Kommunikation/

Kommunicera 

     1 1    2 

Språk    1  1  1   3 

Social           0 

Redskap      1     1 

Interaktiv    11       11 

Verktyg          1 1 

Diskussion/ 

Diskutera 

   5       5 

Sammanlagt 0 0 0 42 1 4 5 2 0 2 56 

Tabell 2. Tabellen visar antal träffar för varje begrepp i de 10 lektionerna. Längst till höger visas begreppets 

totala antal träffar. Nederst är sammanlagda träffar av begrepp per lektion. 
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Kvalitativ textanalys 

Här presenterar jag den kvalitativa textanalysen av meningarna i lektionerna. Jag kommer 
då att plocka ut meningar och eventuellt närliggande stycken ur lektionerna, där 
nyckelbegreppen hittades. Jag kommer att göra denna analys ur ett sociokulturellt 
perspektiv med stöd av Hellspongs (2001) elementära form av kommunikationsanalys. 
Kommunikation är som jag nämnde i teoridelen kärnan i den sociokulturella teorin 
(Dysthe, 2003), vilket gör denna form av analys passande. De två första punkterna som 
handlar om vem som talar i texten och vem denna sändare talar till är samma för alla 
lektioner. Talar i texten gör den person som skrivit den text publicerats på lektion.se. Oftast 
är det troligtvis densamma som också publicerar texten. Den personen kan naturligtvis ha 
hämtat sin text från någon eller några andra, som då också blir talare i texten. Den eller 
dessa personer intar en position som förmedlare av någon form av kunskap och/eller 
information. I dessa texter talar även de experter inom skolans område, som varit med och 
tagit fram de styrdokument, som lärarna förväntas följa. Ibland syns detta tydligt i texterna, 
då utdrag ur dessa dokument finns kopierade. Hur mycket dessa talar är förstås varierande 
och förövrigt en av de saker jag ska undersöka i denna studie. 

Sändarna av texterna i min undersökning talar till de lärare som förmedlar innehållet vidare 
genom att hämta materialet på lektion.se och använda det i sin undervisning samt de elever 
som ska ta del av denna i undervisning. Det kan såklart finnas fler som läser texten, men 
som väljer att inte använda den. När syfte och mål beskrivs i texten, vilket det gör i alla 
texter i min studie, talar sändaren till mottagaren för att visa hur han/hon tänkt att innehållet 
ska användas. Sändaren har alltså förväntningar på hur mottagaren behandlar texten. 

Den tredje punken handlar om i vilken situation sändare och mottagare talar. I min studie är 
det en kommunikation som sker via Internet. Texterna måste alltså ta hänsyn till att den 
digitala tekniken fungerar. Det handlar också om den miljö, som lektionen förväntas 
utspela sig i. Denna situation kan ju vara olika för sändare och mottagare, t.ex. att 
klassrummen ser olika ut. Det sändaren vill uppnå med texten är en ökad kunskap eller 
lärande hos eleven och/eller att underlätta arbetet för den lärare som laddar ner texten. 

Punkt fyra tar upp hur texten är anpassad till sin situation. Här menar Hellspong (ibid.) att 
man kan titta på vilka tankar texten tar upp som kan passa i det aktuella sammanhanget, 
vilket i denna studie handlar om det sociokulturella perspektivet. Detta kommer jag att 
redovisa i tabellen nedan. 



 33

 
 

Analys av begreppen i sitt sammanhang 

Begrepp Samspel 

Lektion  Lektion 1, Sökläsa 

Sammanhang Utdrag ur läroplanen (Lpo94) under rubrik 2.2 Kunskaper under Mål att sträva mot: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

Tolkning Här har man kopierat en text direkt från läroplanen, Detta tyder på en sociokulturell syn på 

lärande, eftersom läroplanen genomsyras av detta perspektiv. 

Begrepp Samarbete, samarbeta 

Lektion  Lektion 8, Läslådan 

 

Sammanhang Utdrag ur kursplanen i svenska:  

Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra. 

Tolkning Detta är kopierat direkt ur kursplanen i svenska. Liksom läroplanen genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet gör även kursplanen det. Det handlar om att samarbeta med 

andra med hjälp av språket, vilket tydligt speglar en sociokulturell syn på lärande. 

Lektion Lektion 4, Tema rymden 

Sammanhang Här förklarar man en lektions metod. 

Förmedlande: Instruktion om hur man tillverkar planeterna 

Interaktiv: Samarbete 

Gestaltande: Skapa en planet 

Tolkning Man vill att eleverna ska samarbeta med varandra för att skapa en planet. De lär alltså i 

samspel med varandra, vilket är en hörnsten i den sociokulturella teorin. 
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Lektion  Lektion 7, Arbetskort 

Sammanhang Att låta eleverna jobba med arbetskort 

• fostrar eleverna till samarbete och kommunikation. 

En förutsättning för att eleverna självständigt skall kunna jobba med arbetskorten är, att man 

på förhand noga förklarar hur varje uppgift skall utföras och var material till de olika 

uppgifterna finns. Då eleverna sitter i grupper kan de samarbeta, hjälpa eller förhöra 

varandra. 

Tolkning Första delen visar vad arbete med arbetskort ger, vilket bl.a. är fostran till samarbete och 

kommunikation. Båda dessa begrepp är viktiga ur ett sociokulturellt perspektiv. Andra delen 

handlar om att eleverna ska sitta tillsammans för att kunna samarbeta och hjälpa varandra, 

vilket också är en tydlig spegling av detta perspektiv. 

Begrepp Gemenskap 

Lektion Hittades inte i någon lektion. 

Begrepp Grupp 

Lektion  Lektion 10, Min sak – att tala inför grupp 

Sammanhang Rubrik Tala inför grupp / Lyssna aktivt 

Syfte: Att träna på att tala inför grupp, lyssna aktivt och att skriva (efter förmåga). 

Tolkning Här handlar det om att lära sig tala inför grupp, vilket inte har en tydlig koppling till ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Lektion  Lektion 7, Arbetskort 

Sammanhang Eleverna i klassen har suttit i grupper om 4-5 elever. 

Då eleverna sitter i grupper kan de samarbeta, hjälpa eller förhöra varandra. 

Tolkning I och med att eleverna arbetar i grupp, skapas en kontext inom vilket lärande kan ske, enligt 

sociokulturell syn på lärande. 

Lektion  Lektion 4, Tema rymden 

Sammanhang Texten innehåller 17 ord med grupp, gruppen, grupperna, grupparbete, elevgrupp. 

Begreppet finns i olika sammanhang som handlar om hur eleverna ska arbeta i sitt tema. 

Tolkning I och med att eleverna arbetar i grupp, skapas en kontext inom vilket lärande kan ske, enligt 

sociokulturell syn på lärande. 
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Begrepp Tillsammans 

Lektion Lektion 5, Kartbok 

Sammanhang Leta tillsammans i registret efter namnet ni söker och skriv noggrant upp de rätta svaren på 

ert papper.  

Tolkning Att de ska leta tillsammans visar att man vill att eleverna ska samarbeta för att kunna lära av 

varandra. 

Lektion Lektion 4, Tema rymden 

Sammanhang Ordet tillsammans finns här på 6 olika ställen. 

Tolkning Att de ska leta tillsammans visar man vill att eleverna sa samarbeta för att kunna lära av 

varandra. 

Lektion Lektion 6, Sagoarbete  

Sammanhang Mål: 

• utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket , både individuellt och 

tillsammans med andra 

 

Tolkning Att de ska leta tillsammans visar man vill att eleverna sa samarbeta för att kunna lära av 

varandra, vilket sker i en sociokulturell syn på lärande 

Begrepp Kommunikation 

Lektion Lektion 7, Arbetskort 

Sammanhang Att låta eleverna jobba med arbetskort 

• fostrar eleverna till samarbete och kommunikation. 

 

Tolkning Detta visar vad arbete med arbetskort ger, vilket bl.a. är fostran till samarbete och 

kommunikation. Båda dessa begrepp är viktiga ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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Lektion Lektion 6, Sagoarbete 

Sammanhang Mål: 

• producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation 

 

Tolkning Här är målet att eleverna ska producera texter som t.ex. redskap för kommunikation, som ju 

är kärnan i en sociokulturell teori.  

Begrepp Språk 

Lektion Lektion 8, Läslådan 

Sammanhang Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

-utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra. 

Tolkning Detta är kopierat direkt ur kursplanen i svenska. Liksom läroplanen genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet gör även kursplanen det. Det handlar om att samarbeta med 

andra med hjälp av språket, vilket tydligt speglar en sociokulturell syn på lärande. 

Lektion Lektion 4, Tema rymden 

Sammanhang Detta är ur en beskrivning av en lektion: 

Under vissa lektioner kommer bara halva klassen delta i undervisningen. Det kommer 

även att avvika några elever under ett par lektioner för att gå till specialpedagogen samt 

svenska som andraspråk. 

Tolkning Här finns ingen tydlig koppling till en sociokulturell syn på lärande. 

Lektion Lektion 6, Sagoarbete 

Sammanhang Mål: 

• utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket , både individuellt och 

tillsammans med andra 

 

Tolkning Detta är kopierat direkt ur kursplanen i svenska. Liksom läroplanen genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet gör även kursplanen det. Det handlar om att samarbeta med 

andra med hjälp av språket, vilket tydligt speglar en sociokulturell syn på lärande. 

Begrepp Social 

Lektion Hittades inte i någon lektion. 
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Begrepp Redskap 

Lektion Lektion 6, Sagoarbete 

Sammanhang Mål: 

• producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation 

 

Tolkning Man vill här att eleverna ska skapa texter som redskap för lärande och kommunikation. 

Detta är kopierat direkt ur kursplanen i svenska. Liksom läroplanen genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet gör även kursplanen det. Det handlar om att samarbeta med 

andra med hjälp av språket, vilket tydligt speglar en sociokulturell syn på lärande. 

Begrepp Interaktiv 

Lektion Lektion 4, Tema rymden 

Sammanhang Ordet interaktiv finns här på 6 olika ställen, där metoden i varje lektion förklaras. 

Tolkning Detta visar att läraren vill ha ett samspel mellan eleverna  för att främja lärandet. 

Begrepp Verktyg 

Lektion Lektion 10, Min sak – att tala inför grupp 

Sammanhang Barnen får själva bestämma en favoritsak att hålla ett föredrag om. Det kan vara allt mellan 

en fotboll till en bok eller ett verktyg… det är barnens egen vilja som styr (förslagsvis: ett 

foto på husdjuret, ett gosedjur, ett spel). Föredraget förbereds under ett lektionspass. Vad 

som ska sägas under föredraget får barnet delvis bestämma själv. Exempel på innehållet i 

föredraget är 

• vad har din sak för användningsområde, 

• var/när/hur köptes den in 

• varför tycker du om den 

 

Tolkning Detta visar ingen tydlig koppling till en sociokulturell syn på lärande. 

Begrepp Diskussion/diskutera 

Lektion Lektion 4, Tema rymden 

Sammanhang Begreppen diskussion/diskutera finns här på 5 olika ställen där läraren uppmanar eleverna 

att diskutera olika ämnen. 

Tolkning Dessa visar att läraren vill ha diskussioner mellan eleverna, vilket ur en sociokulturell syn 

främjar lärande . 

  

Tabell 3. 
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Användning av diskussionsforumet 

I teoridelen framkom att det inte räcker med att information finns i form av databaser för 
att en praktikgemenskap ska fungera. Det behövs även kommunikation, förhandling och 
meningsskapande och för att ett sociokulturellt lärande ska ske måste det därför finnas 
funktioner för kommunikation och interaktion. Här kommer jag att redovisa resultatet för 
min frågeställning om användningen av diskussionsforumet på lektion.se. 

I min undersökning fanns endast kommentarer till tre av de tio lektionerna. Sammanlagt 
fanns fyra kommentarer, men två av dem var till en och samma lektion. Två av 
kommentarerna var av mer meningsskapande natur, där det skedde någon slags interaktion 
mellan avsändare och mottagare av lektionsmaterialet. Dessa var: 

Lektion 8 

bennet, 25 april 2005, 18:33 

Kul och användbart! Vill du veta mer om hur du kan använda läslådan Läs Ulrika Leimars bok om LTG, 

läsning på talets grund. 

Lektion 3 

ringen, 12 januari 2007, 00:42 

En omtyckt övning, fast jag efterlyser lilla alfabetet. 

 
De andra kommentarerna var mer riktade som ett tack från mottagaren till den som lagt upp 
lektionen (sändaren). Dessa två kommentarer riktades alltså till en och samma lektion: 
 

Lektion 4 

lskajs, 23 augusti 2007, 20:50 

Mycket bra! Jag tror att man får ett stort gensvar hos eleverna med det intressanta upplägget. Ska definitivt 

prova i min klass! 

aresn, 4 oktober 2007, 12:07 

Vad roliga lektionsförslag. Ska prova delar av det i min klass. Tack! 
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Diskussion 

Resultaten i ljuset av de teorier jag använt 
Mina diskussioner börjar med den sociokulturella teorin, som dominerar teoridelen i min 
studie. När det gäller det situerade lärandet är en viktig aspekt var eleven befinner sig i sin 
utveckling. Som lärare är det viktigt att ha en förförståelse om eleven som utgångspunkt i 
sin undervisning. I teoridelen kom jag fram till att människan alltid är på väg mot nya 
kunskaper och det uppstår hela tiden tillfällen då vi kan ta över och ta till oss, d.v.s. 
appropriera kunskaper och erfarenheter från andra människor i olika situationer. Här kan 
man använda sig av Vygotskijs begrepp zone of proximal development (ZPD), som vi på 
svenska kallar den närmaste utvecklingszonen. Detta är avståndet mellan vad vi kan göra 
ensamma, och vad vi kan göra med handledning eller i samarbete med andra (Vygotskij, 
1999). Hur detta fungerar i användandet av lektion.se är helt beroende på hur man använder 
materialet. Om man först utgår från sin egen undervisning och var eleverna ligger i sin 
utveckling, för att sedan hitta material på lektion.se som passar dessa ändamål, anser jag att 
man främjar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Om man istället börjar i andra änden, 
genom att leta material, blir det däremot svårare. 

Dysthe (2003) menar att lärandet utgår från den kontext som man befinner sig i, där alla 
delar integrerar med varandra för att bilda en väv i vilken lärandet ingår. Kunskapen är 
uppdelad och finns både inom människor och redskap och om dessa samverkar kan denna 
kunskap spridas både i gruppen och till den enskilde individen. Hur distribueras kunskap 
mellan människor på lektion.se? Om man ser lektion.se med dess lektioner som en kontext 
och klassrummet med eleverna som en annan, kan man också fråga sig hur det fungerar att 
överföra kunskaper mellan dessa. Erfarenheter, information och/eller kunskaper ska 
förmedlas via en person, som skriver detta i en text, eventuellt med förtydligande bilder. 
Detta skickas sedan digitalt till lektion.se, där en annan person hittar och laddar ner det för 
att sedan förmedla det vidare till sina elever. I arbetet med denna studie har jag kommit 
fram till att mycket kan hända på vägen. Först gäller det för mottagaren att hitta 
informationen. Hur pass sökbar informationen är beror både hur avsändaren beskriver den 
och hur väl sökverktyget är utvecklat för att hitta den. Sedan ska mottagaren, som oftast är 
en lärare, tolka informationen och förmedla den vidare till sina elever. Dessa ska i sin tur 
tolka informationen. Beroende på hur denna process fungerar kan ett lärande ske. 

Både den tidigare forskningen och den teori jag redovisat pekar på att den nya tekniken 
ställer nya krav på kunskaper och färdigheter t.ex. att tolka information (bl.a. Säljö, 2002). 
Säljö (2002) menar att det är förmågan att kritiskt bedöma information och dess pålitlighet 
som framförallt har ökat. Enligt Berge & Fjuk (Jobring & Carlén, 2005) är lärandets sociala 
natur grundläggande i det sociokulturella perspektivet, vilket ligger till grund för hur man 
använder sig av nätbaserade gemenskaper. Mekanismerna för hur den sociala interaktionen 
går till inom gemenskapen är då central. Lösningarna är då ofta t.ex. webbaserade 
diskussionsforum. I teoridelen tog jag upp att Heide (ibid.) menar att det inte räcker med att 
göra informationen allmän och tillgänglig via databaser för att lärande ska ske. Det krävs 
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även kommunikation, förhandling och meningsskapande och att detta kan stödjas med 
hjälp av diskussionsgrupper. På lektion.se finns ett sådant forum, men till lektionerna i min 
undersökning fanns endast inlägg där i tre av lektionerna och endast ett var av 
meningsskapande natur. Detta tolkar jag som att avsändare och mottagare i övriga fall inte 
ansåg att någon ytterligare information behövdes. Eftersom jag sökt lektioner med ett 
uttalat syfte och/eller mål, så står där redan hur avsändaren avser att mottagaren ska 
behandla informationen. Det krävs då att mottagaren har förmågan att tolka avsändarens 
budskap, vilket kanske inte alltid är fallet. En ökad användning av diskussionsforumet, tror 
jag skulle öka möjligheten för sändare och mottagare att uppfatta informationen på samma 
sätt, vilket skulle minska eventuella tolkningsproblem. I det här avseendet är det också 
viktigt hur avsändaren formulerar sig i materialet som läggs upp på sajten. Både för 
sökbarhetens skull och för möjligheten att tolka informationen. Här kommer språket in som 
bl.a. Vygotskij (1999), Säljö (2000, 2005) och Dysthe (2003) menar är en så viktig del av 
den sociokulturella synen på lärande. En utveckling av sajten lektion.se skulle kunna vara 
att göra sökfunktionen mer komplex för att kunna göra mer specifika sökningar. 

Att lärande är socialt är, som jag nämnde i teoridelen, grundläggande för den 
sociokulturella teorin. Man lär sig i samspel med sin omgivning t.ex. i interaktion med 
andra människor. Min studie visar att innehållet i lektionerna ofta främjar detta synsätt. 
Olika typer av arbete i grupp är vanlig förekommande och ordet grupp var det begrepp som 
fick flest träffar i min kvantitativa analys. Detta tror jag beror på att det sociala lärandet 
inom den sociokulturella teorin är det som är mest utbrett och fått störst genomslag, d.v.s. 
de flesta pedagoger känner till att det sociokulturella perspektivet förespråkar att man ska 
arbeta socialt i grupp.  

Liksom jag jämförde kursplanen i svenska med den sociokulturella synen på inskriptioner, 
externa minnessystem, mediering och artefakter, ska jag här göra en liknande jämförelse 
med lektion.se. Enligt Säljös resonemang kan man då se sajten lektion.se som en artefakt 
av typen externt minnessystem (EMS) med inskriptioner i form av upplagda lektioner. 
Dessa lektioner medieras av lärare som använder lektionerna, så att innehållet slutligen kan 
approprieras av eleverna. När jag tolkar Lave & Wenger (1991) är lektion.se också en slags 
praktikgemenskap på Internet, där medieringen sker genom en viss typ av språkanvändning 
och användning av fysiska redskap. På lektion.se sker inte lärande direkt i gemenskapen. 
Innehållet i form av intellektuella artefakter/inskriptioner som ska medieras av läraren och 
sedan approprieras av eleverna. Tolkningen sker här, som jag också tidigare nämnde, i två 
steg. Först ska läraren som laddar ner materialet tolka informationen och sedan ska den 
tolkas av eleverna i undervisningssituationen. Det slutgiltiga lärandet är beroende av 
tolkningsförmåga, förförståelse och erfarenhetsramar hos de inblandande i denna process. 

Det Hernwall (2003) skrev om problemen att föra in tekniken i skolan på grund av den 
traditionella synen på lärande, kanske så här fyra år senare har förändrats mot en mer 
sociokulturell syn. Jag vill ändå föra resonemanget vidare inom ramen för min studie. De 
lärare som använder lektion.se har i och med detta hittat en mötesplats, där man genom den 
digitala tekniken kan kommunicera och dela material med varandra. Min studie visar alltså 
bara material från lärare, som idag på något sätt använder den digitala tekniken. Om man 
tittar på deras lektioner är två av dem anpassade till att användas med en SMART Board, 
vilket tyder på en hög teknisk medvetenhet, medan resten av lektionerna är mer 
traditionella i det avseendet och innehåller i stort sett ingen IKT-användning.  
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Säljö (2002) menar att det finns en villrådighet bland pedagoger över hur man ska ta till sig 
informationstekniken utan att kompromissa med det värdefulla i skolans pågående 
verksamheter. För detta tar han stöd i Cubans (1986) analys, som jag relaterade till i 
teoridelen. Lektion.se har byggts upp av yrkesverksamma lärare, som har sett ett behov för 
lärare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Om initiativet istället tagits 
uppifrån av någon myndighet eller liknande, tror jag inte att sajten skulle ha fått samma 
genomslagskraft. 

En fråga man kan ställa sig är om digitala lärresurser kommer att ersätta läroboken. Detta 
tar man också upp i rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2007), som jag 
nämnde i delen om tidigare forskning. Där menar man att läroboken kommer att finnas 
kvar inom överskådlig framtid. De menar dock att läroboken behöver anpassas till det 
digitala mediet och att lärarens arbete måste förändras för att man bäst ska kunna dra nytta 
av det mänskliga mötet tillsammans den nya tekniken. Jag tycker att lektion.se kan fungera 
utmärkt, som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Här kan man hitta mycket 
spännande material från kollegor, bara man vet vad man ska leta efter.  

Resultatdiskussion 
Jag sökte lektioner med uttalade mål och/eller syften och därmed uteslöt jag väldigt många 
lektioner ur min undersökning. Av de jag undersökte kunde jag hitta det sociokulturella 
perspektivet i alla utom en. Ibland var detta tydligt och ibland ganska vagt. Vissa hade 
mycket och tydlig koppling till kursplanen, medan andra inga alls. Jag tycker att min studie 
visar en skiftande kvalitet på lektionerna samt en stor skillnad i innehållet. En av 
lektionerna innehöll t.ex. ett helt tema medan en annan endast innehåller frågor till olika 
texter. Detta visar på en spännvidd som också är lite charmen med sajten. Man kan utifrån 
syftet med undervisningen söka relevant information för just det detta ändamål. Detta visar 
på en mångfald som också gör det viktigt att kunna söka det man verkligen är ute efter. 

Fyra lektioner i min studie, d.v.s. 40 %, hade en direkt koppling till kursplanen i svenska, i 
och med att utdrag ur den fanns kopierade i texten. I fem lektioner kunde jag urskilja en 
mer eller mindre tydlig koppling och endast i en lektion kunde jag inte hitta någon koppling 
alls till kursplanen. Alltså hade 90 % av lektionerna i min studie någon typ av koppling till 
kursplanen i svenska. Bland kursplanens mål att sträva mot var den vanligaste kopplingen i 
studien till målet att skolan ska 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 

Andra mål som påträffades mer än en gång bland målen att skolan ska sträva efter att 
eleven: 

– 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 

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar 

olika 
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Detta handlar om läs- och skrivförmågor av olika slag, vilket kan bero på att mycket av 
undervisningen i dessa yngre åldrar handlar om läs- och skrivinlärning, vilket dessa mål 
förespråkar. 

Av de 12 nyckelbegreppen hade alla utom två träffar i någon lektion. Totalt blev det 57 
träffar på tio lektioner. Detta visar att de flesta av dessa begrepp är relativt vanliga, vilket 
tyder på en relativt stor utbredning av det sociokulturella perspektivet. Hur tydliga avtryck 
dessa begrepp gör i sina sammanhang är dock väldigt skiftande. 

Den lektion som handlar om att sökläsa genom att svara på frågor till olika texter är den 
enda där jag inte hittar några spår av sociokulturell syn på lärande. Den typen av 
undervisning ger uttryck för en mer traditionell syn på lärande.  Annars har jag sett få spår 
av kognitivistisk eller behaviouristisk syn på lärande i min studie. Detta kan bero på att jag 
endast sökt efter lektioner med uttalade mål och/eller syften. De som skriver dessa lär 
försöka att följa det sociokulturella perspektivet och kursplanen i svenska för att på så sätt 
försöka främja lärandet utifrån skolans uppdrag. 

Min studie visar också att något av nyckelbegreppen finns i alla lektioner utom fyra 
(lektion 1, 2, 3 och 9). Dessa lektioner hade också relativt få kopplingar till kursplanen. Det 
material som innehåller ett temaarbete om rymden (lektion 4) innehöll mest text av allt mitt 
undersökta material (13 sidor), då den beskriver 15 lektioner i detta tema. Det var också i 
denna lektion jag hittade överlägset mest nyckelbegrepp och som också hade många 
kopplingar till kursplanen. Ett annat material med många och tydliga kopplingar till både 
kursplan och den sociokulturella synen på lärande, innehöll en introduktion till ett längre 
sagoarbete, vilket också kan ses som ett sorts temaarbete. Studien visar därmed att arbete i 
form av tema verkar främja lärande ur ett sociokulturellt perspektiv samtidigt som det 
stämmer överens med kursplanens intentioner.  

Slutsats 
Här sammanfattar jag vad jag kommit fram till i min studie. Det är 90 % av lektionerna 
som har någon typ av koppling till kursplanen i svenska och av de 12 nyckelbegreppen 
hade alla utom två träffar i någon lektion. Totalt blev det 57 träffar på tio lektioner. Studien 
visar att både kopplingar till kursplanen i svenska och den sociokulturella synen på lärande 
är relativt utbredda i lektionerna, men hur tydliga avtryck dessa gör i sina sammanhang i 
texten är dock väldigt skiftande. Hur man använder lektion.se är därför avgörande för hur 
väl innehållet främjar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv och kursplanens intentioner. 
Här tror jag att det bästa är att utgå från syftet med undervisningen för att sedan hitta 
material som passar detta ändamål. Studien visar på stor variation i kvalitet och innehåll i 
lektionerna, vilket borde göra det lätt att hitta detta material. Risken är dock att man hittar 
lektioner, som inte tydligt främjar den sociokulturella synen eller tydligt relaterar till 
kursplanen i svenska. Här krävs att sändaren gör en bra beskrivning av innehållet, att 
mottagaren kan tolka det på rätt sätt och att lektionerna kan hittas med hjälp av 
sökfunktionen på sajten. En utveckling av sajten lektion.se skulle kunna vara att göra 
sökfunktionen mer komplex för att kunna göra mer specifika sökningar. 
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Att diskussionsforumet sällan används för meningsskapande kommunikation i lektionerna 
framkom också i min studie. Ett ökat användande skulle kunna minska risken för 
tolkningsproblem mellan medlemmarna på sajten och därmed främja lärandet. 

Olika typer av grupparbeten dominerar i undersökningarna av den sociokulturella synen på 
lärande. Detta tolkar jag som att denna del av perspektivet fått störst genomslagskraft i 
lärarkåren i stort.  

De två material som både hade mest kopplingar till den sociokulturella synen på lärande 
och till kursplanen i svenska var ett temaarbete och en introduktion till ett större arbete om 
sagor, som också kan liknas vid ett tema. Detta visar att temaarbeten på sajten är något som 
främjas av den sociokulturella synen på lärande och intentionerna med kursplanen. 

Nya frågor 
Under detta arbete har det kommit fram en hel del nya frågor som jag tycker det skulle vara 
intressant att undersöka. Ett exempel är hur mottagarens tolkning av informationen på 
lektion.se skiljer sig från avsändarens? Det skulle också vara intressant att utforska 
kommunikationen på diskussionsforumet närmare. En annan fråga är hur min studie skulle 
förändras om man använde andra åldrar och andra ämnen? Att intervjua de lärare vars 
lektioner jag använt i min studie, skulle vara mycket spännande för att få mer information 
om deras tankar kring materialet. Det skulle också vara intressant att jämföra lektion.se 
med någon liknande lärarsajt, t.ex. i något annat land. 
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Bilagor 

Här har jag kopierat alla lektioner jag använt i min undersökning. Ibland har bilder 
förminskats eller tagits bort p.g.a. utrymmesbrist eller av tekniska skäl. Texten har också 
gjorts mindre och ibland ändrat teckensnitt. 

Bilaga 1 

Lektion 1, Sökläsa 

Första insektsboken 

1. Vad heter en av våra vanligaste jordlöpare? 

2. Vad betyder jungfrufödsel? 

3. Varför kan man kalla humledrottningen för en skicklig 

”krukmakare”? 

4. Vilken typ av fjäril är en Björnspinnare? 

5. Vad lever tordyvlar av? 

6. Hur ser citronfjärilen ut när den vilar med ihopslagna vingar? 

7. Var brukar nässelfjärilen övervintra? 

8. Hur gör man en enkel insektsfälla? 

Första djurboken 

1. När föder lodjurshonan sina ungar? 

2. Varför brukar ekorrar gömma svampar? 

3. Vad äter björnar? 

4. Hur länge kan gråsälen vara under vatten utan att andas? 

5. Vilket är Sveriges minsta groddjur? 

6. Vad kallas rådjursungen? 

7. I vilket landskap finns det inte älgar? 

8. Hur hög kan bäverns hydda vara? 

Helena Pettersson, Klutmarksskolan, Skellefteå – www.lektion.se 

Första trädboken 

1. Kan man äta häggbär? 

2. Vilken färg är alens blad på hösten? 

3. Hur hög kan en hästkastanj bli? 

4. Vilket träd kallades förr ibland ”fisbärs-träd”? Varför kallades 

det så? 

5. Vad används björken mest till nu för tiden? 

6. Hur gammal kan en ek bli? 

7. Hur bildas ett kikbär? 

8. Vilken månad blommar sälgen? 

Första fågelboken 

1. Vilken fågel kallas drake? 

2. Vad är speciellt med tungan hos Större hackspett? 

3. Hur lång är en fisktärna? 
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4. Vad bygger grönfinken sitt bo av? 

5. Vad äter viggen? 

6. Hur gamla är domherrens ungar när de lämnar boet? 

7. Vad är nötväckan duktig på? 

8. Hur gör sparvhöken när den jagar? 

Helena Pettersson, Klutmarksskolan, Skellefteå – www.lektion.se 

FACIT 

Första insektsboken 

1. Vad heter en av våra vanligaste jordlöpare? Svar: parklöparen 

2. Vad betyder jungfrufödsel? Svar: Bladlössen föder sina ungar utan att para 

sig med en hane. Det kallas jungfrufödsel. 

3. Varför kan man kalla humledrottningen för en skicklig ”krukmakare”? Svar: 

Hon bygger ”krukor” av vax där honung förvaras och yngelkrukor där ägg och 

larver lever. 

4. Vilken typ av fjäril är en Björnspinnare? Svar: nattfjäril 

5. Vad lever tordyvlar av? Svar: Djurspillning 

6. Hur ser citronfjärilen ut när den vilar med hopslagna vingar? Svar: Som ett 

blad. 

7. Var brukar nässelfjärilen övervintra? Svar: I ihåliga träd, i uthus eller 

inomhus på någon vind. 

8. Hur gör man en enkel insektsfälla? Svar: Gräv ner en liten burk med raka sidor 

så öppningen är i jämnhöjd med markytan. Täck över fällan med t ex en plankbit. 

Första djurboken 

1. När föder lodjurshonan sina ungar? Svar: maj-juni 

2. Varför brukar ekorrar gömma svampar? Svar: I en grenklyka för att spara till 

vintern. 

3. Vad äter björnar? Svar: Mest bär, rötter och andra växtdelar. Men även älg 

och ren. 

4. Hur länge kan gråsälen vara under vatten utan att andas? Svar: 20 minuter 

5. Vilket är Sveriges minsta groddjur? Svar: Lövgrodan 

6. Vad kallas rådjursungen? Svar: Kid 

7. I vilket landskap finns det inte älgar? Svar: Gotland 

8. Hur hög kan bäverns hydda vara? Svar: 2 meter 

Första trädboken 

1. Kan man äta häggbär? Svar: Inte giftiga, men smakar inte gott. 

2. Vilken färg är alens blad på hösten? Svar: Gröna 

3. Hur hög kan en hästkastanj bli? Svar: 25-30 m 

4. Vilket träd kallades förr ibland ”fisbärs-träd”? Varför kallades det så? Svar: 

Oxel, därför att bären pep och ”fes” när luften gick ur dem då man stekte dem 

över glöden. Det sägs också att man fiser om man äter färska oxelbär. 

5. Vad används björken mest till nu för tiden? Svar: Möbler och pappersmassa 

Helena Pettersson, Klutmarksskolan, Skellefteå – www.lektion.se 

6. Hur gammal kan en ek bli? Svar: 400-500 år 

7. Hur bildas ett kikbär? Svar: En liten mygga lägger sina ägg i enens 

barrknoppar. Då ombildas barren till kikbär. Mygglarven utvecklas sedan inne i 

barret. 
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8. Vilken månad blommar sälgen? Svar: April 

Första fågelboken 

1. Vilken fågel kallas drake? Svar: Gräsandshanen 

2. Vad är speciellt med tungan hos Större hackspett? Svar: Den går i en slinga 

runt hela skallen. 

3. Hur lång är en fisktärna? Svar: 35 cm 

4. Vad bygger grönfinken sitt bo av? Svar: Mossa och kvistar 

5. Vad äter viggen? Svar: Musslor, snäckor och kräftdjur 

6. Hur gamla är domherrens ungar när de lämnar boet? Svar: Knappt 3 veckor 

7. Vad är nötväckan duktig på? Svar: Att klättra, även nedåt med huvudet före. 

8. Hur gör sparvhöken när den jagar? Svar: Antingen sitter den gömd på en gren 

och när en småfågel kommer nära störtar den ner och griper den med klorna. 

Eller så flyger den på låg höjd och dyker blixtsnabbt ner i en fågelflock och tar 

sitt byte. 
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Bilaga 2 

Lektion 2, Skogsuppdrag 
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Bilaga 3 

Lektion 3 – Bygga ord 

 
Rekommenderas för: 0-1 klass 
 

Syfte: Eleverna kan lära sig att bygga ord med bokstäverna genom att dra dem med fingret från raden med 
alla bokstäver. Genom funktionen oändlig kloning ligger bokstäverna kvar så man kan använda samma 
bokstav flera gånger. 
 
Bra övning för att lära sig bygga ord mer rätt bokstäver, eleverna kan sedan skriva för hand på en separat rad 
samma ord som de byggt för att även öva handstil. Detta kan med fördel delas upp som separata övningar. 

För att använda detta detta tips måste du ha tillgång en SMART Board. 

Bilaga 4 

Lektion 4 – Tema rymden 

Styrdokument 

Lpo 94 säger: 

2.2 Kunskaper 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper 

som förnuftsmässiga och etiska överväganden, 

Kursplan för naturorienterade ämnen 

Ämnenas syfte och roll i utbildningen 

Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna 

existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. Naturvetenskap utgör därvid en central 

del av den västerländska kulturen. Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och 

nyfikenhet på naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska 

naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje. 

Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena 

- utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller, 

- utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med respekt och 

lyhördhet för andras ställningstaganden. 

Kursplanen för fysik 

– utvecklar kunskap om olika slag av strålning och dess växelverkan med materia och levande organismer, 

– utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

– utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad 
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gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment, 

beträffande kunskapens användning 

– ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets 

betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor. 

– känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, 

 

Ramfaktorer 

Tid till förfogande: 15 lektioner, 9 a´40 respektive 6 a´60 minuter. Antal veckor: 4 

Antal elever: 26 

Under vissa lektioner som kommer bara halva klassen delta i undervisningen. Det kommer 

även att avvika några elever under ett par lektioner för att gå till specialpedagogen samt svenska som 

andraspråk. 

 

Temats mål och syfte 

Väcka ett intresse och en nyfikenhet för rymden samt elevernas omvärld. Eleverna skall lära sig att ta reda på 

kunskap på ett självständigt sätt. Temat är ämnesövergripande och sträcker sig över mattematik, svenska, 

historia samt estetiska uttrycksformer. Målet med temaarbetet är att eleverna skall få en kunskap om deras 

omvärld samt att de ska finna nyfikenhet att fortsätta studera och ställa frågor om sin omvärld. 

 

Mål och innehållsskiss 
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Lektion 1 – 60 min 

Eleverna har musik under den första lektionstimmen. I slutet av lektionen går vi in och 

berättar att eleverna måste samlas i klassrummet, vi har något viktigt att berätta för dem. 

När lektionen börjar berättar vi för eleverna att vi satt kvar på skolan igår kväll, sent, och 

försökte planera dagens lektioner. Men vi kunde inte komma på något. Helt plötsligt hörde vi 

hur någon satt och visslade inne i klassrummet. Då gick vi dit och kollade vad det var. Där 

inne satt det en liten lila varelse med stora orangea ögon, nästan lika stora som en 

hockeypuck. Rymdvarelsen hade bara tre tår och inget hår på huvudet. Armarna var långa och 

hängde nästan ner till fötterna. Rymdvarelsen hade en gul kjol och en gul väst på sig. På 

huvudet hade han två neongröna antenner med stora bollar längst upp. Rymdvarelsen 

presenterade sig som Otulp. Han lämnade ett brev till oss som vi skulle läsa upp för klassen. 

Brevet var som följer: ”Hej klassen! Jag heter Otulp. Kan ni hjälpa mig att hitta min planet? 

Det som jag kommer ihåg är att det är väldigt kallt på nätterna. Jag hör av mig snart igen. 

Hej då”. Läraren läser upp brevet för klassen som Otulp har lämnat. Sedan pratar läraren 

med eleverna om vilka planeter som finns i vårt solsystem och försöker ta reda på vilka 

förkunskaper som eleverna har om ämnet. Läraren försöker att få med ledtrådarna som 

rymdvarelsen har lämnat i diskussionen om planeterna och se ifall eleverna kan dra några 

slutsatser från dem. 

Eleverna får avsluta lektionen med att måla en bild av Otulp efter beskrivningen som han 

lämnade. När lektionen lider mot sitt slut så samlar läraren in bilderna som eleven har målat 

samtidigt som han berättar att om läraren skickar dessa till Otulp så kanske han ger oss någon 

mer ledtråd. Läraren avslutar med att säga att Otulp sa att de skulle ta reda på så mycket de 

kan om varje planet. 

Metod 
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Föreläsande, instruerande 

Interaktivt. Samtal och diskussion 

Gestaltande. Skapande av bild. 

Material för eleverna 

Papper. 

Lektion 2 – 60 minuter 

Till det här lektionstillfället har läraren bokat skolbiblioteket och/eller hämtat in en massa böcker om rymden 

till klassrummet. Förslag på böcker är följande […].Eleverna delas sedan in i grupper om 2-2 eller 3-3. Varje 

elevgrupp blir tilldelad en planet och får en speciell ”rymdbok”. Till lektionen har läraren förberett ett par 

frågor som eleverna, med böckernas hjälp, skall svara på. Eleverna får leta fakta i böckerna under 

lektionstiden och skriva ner svaren som de hittar i böckerna på frågebladet som tidigare har delats ut av 

läraren. 

Metod 

Förmedlande: visar. 

Interaktivt: Grupparbete, forskande 

Material för eleverna 

Böcker där man kan hitta information om de 8 närmaste planeterna. 

Material för läraren 

Frågeformulär med anpassade frågor om rymden för ett stöd för eleverna. 

Lektion 3 – 60 minuter 

Före det här lektionstillfället skall läraren ha förberett två affischer. På ena affischen skall det finnas en målad 

bild av solen och det skall även stå lite fakta om den. På den andra affischen skall det finnas en målad bild av 

jorden och det skall även stå lite fakta om den. Läraren visar upp de två affischerna som han eller hon har 

gjort och berättar lite om planeten jorden och stjärnan solen. 

Sedan pratar läraren om hur han eller hon har formulerat sina fakta till meningar och visar eleverna exempel 

på hur de kan skriva. Därefter får eleverna, i sina grupper som skapades föregående lektion, göra en liknande 

affisch som läraren har gjort om solen och om jorden. Fast de får göra en affisch om sin egen planet. Fakta 

som de skriver på affischen är de svar, och annan fakta som de hittar eller kan, sen föregående lektion. 

Eleverna skall turas om att skriva fakta och måla bilden på affischen. 

Metod 

Förmedlande: föreläser, visar. 

Grupparbete 

Interaktiva: Gestaltande, frågor och svar. 

Material för läraren 

Färdiga planscher om solen och om jorden att visa upp för eleven. 

Material för eleven 

Papper (båda vita – som skall vara ett a3 - och färgade – i varierande storlekar), färgpennor, 

lim, faktaböcker om rymden, frågebladen från den tidigare lektionen, saxar. 

Lektion 4 – 40 minuter 

Till den här lektionen tillverkar läraren ett nytt brev från Otulp där han har formulerat ett matteproblem. Före 

lektionen kan det vara klokt att prata om dubbelt och hälften i matematik så att eleverna förstår begreppens 

innebörd. Eleverna får måla en bild där de gestaltar matteproblemet. När eleverna är klara samlar läraren in 

deras bilder och berättar att han nu skall skicka dessa till Otulp. Matteproblemet som läraren skall ge eleverna 

är följande: ”På min planet bor det ett rymdodjur. Det har dubbelt så många svansar som ben. Rita en 

bild av det och lämna in till din lärare”. 

Metod 
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Förmedlande: Genomgång av begreppen hälften och dubbelt.Problemlösning 

Gestaltande: Skapande av bild 

Material för eleverna 

Färgpennor och papper. 

Lektion 5 – 40 minuter 

Läraren har till den här lektionen tillverkat ett nytt brev från Otulp. I brevet skall det stå att: 

”Hej klassen! Tack så mycket för teckningarna på djuret. En del såg snälla ut, andra roliga och en del blev 

jag rädd för. Nu är jag lite nyfiken på vilka ni är och ni kanske har frågor till mig? Skriv gärna ett brev till 

mig och lämna det i lärarrummet. Hälsningar Otulp.” Läraren läser sedan upp brevet. 

Läraren går därefter igenom hur man skriver ett brev och visar eleverna olika knep man kan använda sig av. 

Eleverna får därefter skriva ett brev till Otulp och måla en bild av sig själva – om det finns tid. När eleverna 

har skrivit sitt brev samlar läraren in dem. 

Metod 

Förmedlande: Föreläser, visar. 

Interaktiv: Brevskrivning 

Gestaltande: Måla en bild 

Lektion 6 – 40 minuter 

Till detta lektionstillfälle har läraren bokat två filmer á 15 minuter som handlar om rymden. 

Lektionen avslutas med att läraren samtalar med eleverna om filmens innehåll; om det var 

något som de tyckte var intressant, spännande och roligt. 

Metod 

Visar en film. 

Interaktiva: samtal, frågor och svar. 

Lektion 7 (Mikael) – 60 minuter 

Denna lektion ingår i vårt tema ”Rymden” där jag har som mål att stimulera och väcka nyfikenhet gentemot 

skrivandet genom att ge eleverna ett objekt att beskriva och att skriva om. Under temaarbetet har eleverna fått 

brev med olika instruktioner och uppdrag från en ”rymdvarelse” och denna lektion ska också ha sin 

utgångspunkt från ett meddelande från vår ”rymdvarelse”. Jag kommer att inför lektionen göra en ”rymdgrej” 

som eleverna får skriva, berätta, beskriva och illustrera om.  

För att förbereda denna skrivprocess så har jag visat en film om rymdstationer förgående lektion för att 

elevernas fantasi ska stimuleras. Filmen skall vara en utgångspunkt för de elever som inte direkt kommer på 

något att skriva om men jag ska även ge dem en möjlighet att fritt skriva om de har andra idéer. 

Jag kommer att börja lektionen med att visa upp detta paket som vår ”rymdvarelse” skickat till oss. Med hjälp 

av paketet så ska jag försöka skapa en stämning av förväntan som förhoppningsvis mynnar ut i kreativt 

skrivande. Medföljande till paketet ska det även finnas ett brev där instruktionerna till eleverna står (att de ska 

beskriva, illustrera o.s.v.). I brevet skall det stå: ”Hej klassen! Jag har skickat med en rymdgrej. Jag vill att ni 

ritar av den och beskriver den. Jag vill också att ni ska skriva vad ni tror att den används till” . Efter det att 

eleverna har fått se ”rymdgrejen”, ska jag prata med eleverna om hur man kan beskriva saker och hjälpa dem 

med begrepp som man kan använda. Under hela skrivprocessen ska jag finnas till hand för hjälp och 

rådgivning. 

Avslutningsvis ska jag fråga om det finns någon/några elever som känner att de vill läsa upp det som de har 

skrivit samt visa deras illustrationer. Ifall ingen elev känner för att redovisa sin berättelse så kommer jag att 

avsluta med min tolkning av objektet utifall det kan motivera någon att dela med sig sin berättelse. 

Material för eleverna 

Papper, penna. 

Material för läraren 
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En ”rymdsak”. 

Metod 

Förmedlande: Visar, pratar om beskrivande begrepp. 

Interaktiv: Diskutera, samtala kring begreppen 

Gestaltande: Skapande av bild. 

Lektion 8 (Anders) – 60 minuter 

Problemlösning med kroppen 

Läraren parar ihop eleverna i grupper om 3-3. De olika grupperna får placera sig på ett ställe där de har 

ganska gott om utrymme. Läraren ber sedan eleverna att göra ett par övningar, där de måste använda kroppen, 

räkna och lösa ett problem. Förslag på övningar, som är lite enklare: 

1. Gruppen får inte ha nere mer än tre ben tillsammans i marken 

2. Gruppen ska tillsammans ha 15 fingrar i marken 

Lite svårare övningar: 

1. Gruppen får inte ha mer än 3 ben tillsammans nere i marken. Och de måste röra 

marken med 5 fingrar samtidigt 

2. Gruppen får inte ha nere mer än 2 ben tillsammans i marken. 

Och den svåraste övningen: 

1. Gruppen får inte ha mer än 2 ben tillsammans i marken. Och de måste röra marken 

med 10 fingrar samtidigt. 

Efter varje övning/försök är det viktigt att läraren frågar eleverna hur de har gjort. Läraren försöker också 

betona de olika tillvägagångssätten som eleverna har valt. 

Rymdfrukterna 

Till den här lektionen har läraren förberett en paket eller en låda där han eller hon har placerat tre olika 

frukter, som skall målas eller på något annat sätt ändras på så att de ser ”utomjordiska” och mystiska ut. 

Läraren börjar lektionen med att berätta att det här paketet stod på hans eller hennes arbetsbänk imorse och att 

det låg ett brev ovanpå. Läraren förklarar vidare att han eller hon inte har läst brevet och inte heller öppnat 

paketet, eftersom det verkar som om paketet och brevet kommer från Otulp. Läraren öppnar därefter paketet 

och tar upp föremålen som finns där. Eleverna får gissa vad de tror att föremålen i paketet heter. Sedan 

öppnar läraren brevet och läser det högt för klassen. I brevet skall det stå: 

Hej, klass 2a. 

När jag gick runt mitt rymdskepp igår hittade jag ett par rymdfrukter. De här frukterna fick 

mig att tänka på ett äventyr som jag var med om för ett par år sedan. Såhär gick det till: Jag 

flög runt i rymden med mitt rymdskepp och råkade flyga in i ett svart hål. I det svarta hålet 

finns en korg med 9 rymdfrukter. Två av dessa är bananer. De andra är apelsiner och äpplen. 

Hur många äpplen finns det i korgen? Skriv hur många äpplen ni tror att det finns och måla 

en bild av äpplena. 

Hälsningar 

Otulp 

Läraren skriver därefter upp problemet, som Otulp har presenterat, på tavlan. Sedan delar han eller hon ut ett 

löst blad som eleverna får lösa problemet på och rita bilden på. När lektionen närmar sig sitt slut, och alla har 

lämnat in uppgiften, frågar läraren eleverna hur många äpplen de trodde att det fanns. Eleverna får räcka upp 

handen och svara. Läraren skriver upp det eleverna säger på tavlan och försöker betona variationerna mellan 

elevernas lösningar. 

Material för läraren 

En låda där läraren har lagt 3 olika frukter, som han eller hon också har målat i olika färger. 

Material för eleverna 
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Färgpennor och papper 

Metod 

Förmedlande: Berättande 

Interaktiv: Diskutera, samtala kring problemet. Grupparbete. 

Gestaltande: Skapande av bild. Lösa problem med kroppen. 

Lektion 9 - 40min 

Läraren visar två exempel på planeter som är gjorda i paiper machié. Sedan instruerar lärare eleverna hur de 

ska gå tillväga för att tillverka sin planet. Läraren förbereder material för respektive grupp. Eleverna ska göra 

planeterna i ett ungefärligt överensstämmande skalenlig storlek. För att hitta skalenlig storlek, se: 

http://hymer.klippan.se/beringskolan/fritidsrymden.htm  

Material för eleverna 

Klister, tidningspapper, låda (att ha klistret i), hönsnät, ballonger. 

Metod 

Förmedlande: Instruktion om hur man tillverkar planeterna 

Interaktiv: Samarbete 

Gestaltande: Skapa en planet 

Lektion 10 – 40 min 

Fortsatt arbete med föregående lektion då eleverna får färglägga sina planeter. 

Material för eleverna 

Se lektion 9 

Metod 

Se lektion 9 

Lektion 11 – 40 min 

Läraren inleder lektionen med en pjäs som ska gestalta Galileo Galileis kamp med samhället om världsbilden. 

Det ska visa eleverna människornas syn på universum där jorden är dess mittpunkt. Pjäsen börjar med att 

Galileo sitter i sitt hem och tittar genom sin hemgjorda kikare på planeterna. Då han plötsligt kommer till 

insikt att det måste vara solen som utgör universums mittpunkt. Instormandes kommer då Florens 

borgmästare och frågar vad han filosoferar om. Galileo förklarar sin nyupptäckta idé. Borgmästaren avfärdar 

Galileos tankar direkt och 

förklarar för honom att det inte alls kan vara på detta sätt utan det faktiskt är jorden som är universums 

mittpunkt och om Galileo vägrar tro det så ska han hamna i husarrest i resten av sitt liv. 

Läraren diskuterar pjäsen med följande frågeställningar: 

Vad trodde Galileo? 

Vad trodde Borgmästaren och hela befolkningen? 

Har detta hänt på riktigt? 

När utspelades denna händelse? 

För 400 år sedan trodde de flesta människor att jorden var universums mittpunkt och skrattade 

åt de som trodde att det var solen och det tycker vi är konstigt idag. Idag tror de flesta att det 

bara är vi människor som lever i vårat universum och vi skrattar åt de som tror att det finns 

rymdvarelser. Kan det vara så att om 400 år så kommer människor tycka att det var konstigt 

att vi trodde att vi var ensamma i vårat universum? 

Material för läraren 

Kläder. 

Metoder 

Förmedlande: berättande 

Interaktivt: Frågor 



 57

Gestaltande: Skådespel 

Lektion 12 – 40 min 

Denna lektion inleds med att eleverna får ta med sig sina planeter och gå ut på skolgården. Där ska läraren 

visa det skalenliga avståndet mellan planeterna. Solen (som läraren målar upp) – 0 meter, Merkurius – 1 

meter, 

Venus – 1,8 meter, Jorden – 2,5 meter, Mars – 3,9 meter, Jupiter – 13,2 meter, Saturnus – 24,2 meter, Uranus 

– 48.6 meter, Neptunus – 76,2 meter, Pluto – 100 meter.  

Föreskrivna avstånd återfinns i boken: ”Titta på himlen – Gunilla Mattsson, 1992”. 

Material för läraren 

Måttband 

Material för eleverna 

Planeterna som de har tillverkat i papier machie 

Metoder 

Förmedlande: instruerande, beskrivande 

Interaktiv: Samtal om avstånd. 

Lektion 13 – 40 minuter 

Eleverna får vid detta tillfälle träna på fakta kring deras planet som de senare ska redovisa inför klassen. Den 

här lektionen är lärarledd. Varje grupp får en stund med läraren och en genomgång om vad de skall tänka på 

när de redovisar. Samt att läraren hjälper eleverna att skriva en mening på ett papper. Meningen skall sedan 

eleverna säga inför klassen. 

Material för eleverna 

Papper, penna 

Metoder 

Förmedlande: Berättande, beskrivande 

Lektion 14 – 40 minuter 

Till den här lektionen har läraren bokat två filmer som handlar om rymden. Efter filmerna så pratar läraren 

med eleverna om filmerna; om de fann något intressant osv. 

Material för läraren 

Två filmer om rymden. Video. TV 

Metoder 

Visa film 

Interaktiv: Samtal 

Lektion 15 – (Temaavslutning) – 60 minuter 

Vid detta tillfälle ska eleverna redovisa sina planscher och de fakta som de har lärt sig för sina klasskamrater. 

Innan lektionen börjar ställer läraren stolarna i en ring i mitten av klassrummet. Varje elevgrupp får därefter 

gå upp med sin planet i papier machie och sin affisch och berätta om deras planet. 

Material för eleverna 

Lappen från lektion 13. Planeten som tillverkats i papier machie. Affischen. 
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Bilaga 5 

Lektion 5 – Kartkunskap 

Denna lektion presenteras i en PowerPoint-presentation. När jag har kopierat detta material har jag inte 

tagit med alla bilder 

 

Kartan och jordgloben 

 

Mål: 
• När vi är klara med den här lektionen ska alla barnen veta  
• vad skillnaden är mellan karta och jordglob 
• hur man hittar i en kartbok genom att använda registret 

 
• Vad är en kartbok och vad använder vi den till? 

 
• Vad är skillnaden mellan en jordglob och en vanlig karta? 

 

Förr i tiden….. 
• När kartorna ritades förr i tiden så mätte man områden på jordytan och så ritade man kartor för hand. Hur 

tror du att de kartorna såg ut? Stämde de med verkligheten? 

 

En handritad karta från 1882 över Linköping: 

 
 

Linköpings karta idag: 

 
 

Hur görs kartor idag? 
• Idag använder vi satelliter till vår hjälp. De tar kort som vi sedan med datorns hjälp ritar om till 

kartor. Dessa kartor stämmer mycket bättre överens med verkligheten. 

 

Väderstrecken 
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Rita en kompassros med väder strecken utsatta.  

Hmm, vilka var det då? 

Jo det var ju 
• Norr 
• Söder 
• Öster 
• Väster 

 

Din egen karta 
• Rita en karta över ditt eget rum hemma. Tänk på att du ritar rummet som om du var i luften ovanför. Hur 

ser dina saker och ditt rum ut då?  

 

Kartornas färger 
• Varför finns det olika färger på kartan? 
• Vilka färger kan vi komma på? 
• Slå upp sidorna 74 – 75 i kartboken. Vad ser du där? 

 

Hur hittar man i kartboken? 
• Längst bak i kartboken finns ett register. Alla större orter och samhällen och även andra geografiska 

platser finns med där. Hur hittar du i ett register? 

 

Bokstavsordning 
• Sortera de här orterna i rätt bokstavsordning: 

Orsa, Avesta, Kil, Älta, Karlstad, Örebro, Arvika, Halmstad, Malmö 

 

Hur blev det? 
• Jo, så här….  

Arvika, Avesta, Halmstad, Karlstad, Kil, Malmö, Orsa, Älta, Örebro 

Hade du rätt???? 

 

Dags för lite kartboksövningar.. 
• Arbeta två och två eller tre och tre.  
• Leta tillsammans i registret efter namnet ni söker och skriv noggrant upp de rätta svaren på ert papper. 

Glöm inte att skriva era egna namn på papperet också. 
• Lycka till!!! 

 

Målkoll… 
• Vad är det för skillnad mellan en vanlig karta och en jordglob? 
• Hur hittar du lättast i en kartbok? 
• Känner du dig säker på svaren till de här frågorna?...  
• BRA JOBBAT!!!!!!! 
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Bilaga 6 

Lektion 6, Sagoarbete 

Detta har jag kopierat från en SMART Board lektion. Texten följs av en massa bilder ur sagans värld, som jag 

av tekniska skäl inte tagit med här. 

Här har jag skapat ett intro till ett längre sagoarbete i åk 5. Jag börjar med vilket mål detta område har. De får 
sedan öva på att återberätta tre stycken sagor för varandra med hjälp av olika bilder. Lycka till! 

För att använda detta tips måste du ha tillgång en SMART Board. 

Mål: 
• utveckla er förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag 
• utveckla sin förmåga att muntligt återberätta så att innehållet blir begripligt och levande 
• producera texter med olika syften som redskap för ärande och kommunikation 
• utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och tillsammans med andra 
• utveckla sin förmåga att lyssna till andra 

 

Hej på er! Jag har fixat bilder till tre sagor! 

Försök att återberätta dem för varandra! Lycka till! 

 
Bilaga 7 

Lektion 7, Arbetskort 

Arbetskort 

Så här har vi jobbat med arbetskort i åk 1-2. 

Eleverna i klassen har suttit i grupper om 4-5 elever. Varje elev har fått ett eget arbetskort. På kortet har 

funnits färdigt inskrivet olika arbetsuppgifter; jämför Arbetskort 1, som är ett exempel på ett enkelt 

arbetskort, gjort som ett rutfält där uppgifter finns inskrivna. Eleverna har fått jobba med arbetskorten några 

timmar per vecka under modersmåls-/svenska lektionerna. 

En förutsättning för att eleverna självständigt skall kunna jobba med arbetskorten är, att man på förhand noga 

förklarar hur varje uppgift skall utföras och var material till de olika uppgifterna finns. Då eleverna sitter i 

grupper kan de samarbeta, hjälpa eller förhöra varandra. Ibland måste de vänta på ett visst material då det är 

upptaget. Medan de väntar kan de påbörja en annan uppgift på arbetskortet. En uppgift påbörjas med att 

eleven färglägger den övre rutan på uppgiftsraden och avslutas med att uppgiften redovisas för läraren 

varefter det nedre rutfältet på arbetskortet färgläggs. Eleven får på detta sätt bekräftelse på sin arbetsinsats. 

Det är fråga om motiverande och synliga etappmål och ett synligt slutmål då hela arbetskortet är ifyllt. 

Läraren är hela tiden närvarande som handledare och stöd. 

 

Uppgifterna i arbetskorten är tillämpningsövningar och träning på tidigare inlärningsmoment. 

Att låta eleverna jobba med arbetskort 

* ger möjlighet att individualisera undervisningen både vad gäller uppgifternas utformning och svårighetsgrad 

och tiden för utförandet. 

* ger de svaga eleverna möjligheter till många läs- och skrivträningtillfällen. 

* lär eleverna att ta ansvar för sina uppgifter. 

* lär eleverna att visa hänsyn och ge varandra arbetsro. 

* fostrar eleverna till samarbete och kommunikation. 
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* gör undervisningen omväxlande. 

* fordrar inga dyra läromedelsinvesteringar. 

* gör att klassläraren eller specialläraren tillfälligt kan uppmärksamma enskilda elever. 

* gör att eleverna då alltid har möjlighet att vara sysselsatta. 

Min klasslärarkollega Katarina har utformat arbetskorten som föreställer ett tåg (Arbetskort 2)och 

ett hus (Arbetskort 3). 

Uppgifterna som eleverna skall jobba med i Arbetskort 2 skrivs in på tågvagnarna, på 

Arbetskort 3 i fönstren. Då eleven påbörjar en uppgift, färglägger han den övre rutan. När 

uppgiften är klar och redovisad för läraren, färglägger han den nedre rutan. 

Eleven väljer själv i vilken ordning han utför uppgifterna, men uppmanas att fylla de två första 

rutorna i varje vagn eller fönster innan han fortsätter med den andra rutan. 

Vi har också jobbat med arbetskort i annan utformning i högre årskurser. 

 

Arbetskort 1, exempel 

 Förklaringar: 

Kjells ordlåda innehåller högfrekventa ord som barnen jobbar med på olika sätt. 

På hemsidan finns en samling högfrekventa ord. 

Memory. Memory med ord- och bildkort. Materialet är en del av Prästkragen, www.larum.fi 

 

Hej! Laminerade färdigskrivna texter där ord är utelämnade. Barnen fyller i de utelämnade orden med vattenlöslig 

tusch, redovisar för kamrat eller läraren, skriver ner hela övningen i sin skrivbok, alt. på dator. Ex.: Hej! Jag heter 

_____. 

Jag är ______ år. Jag tycker om att ___________. Till min familj hör 

_____________. Min favoriträtt är 

________________ . I dag tänker jag _______________. 

LOK. Olika övningar med lång och kort vokal. 

Ord och bild. Övning med att para ihop ord och motsvarande bild, både enkla ord 

och ljudstridiga ord. 

Prästkragenmaterial. 

Jobba själv. Kort med instruktioner. Läs- och skrivövningar. 

Arbetssätt: 

Eleven väljer själv i vilken ordning han/hon genomför uppgifterna på arbetskortet. 

Man kan  bestämma att alla 

deluppgifter i en kolumn skall vara gjorda innan eleven börjar på ny kolumn. Då 

en deluppgift är gjord redovisar eleven 

resultatet för läraren och färglägger till sist en ruta på uppgiftsraden. 

Förslag: Kopiera eller förstora det tomma arbetskortet och skriv in egna uppgifter för dina elever. 
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Bilaga 8 

Lektion 7, Läslådan 

LÄSLÅDAN 

Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

-utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra. 

Hittade det här i inlärningslekar, en bok av Peggy Kaye 

Min läslåda. 

Nivå 

Förskola och 

Första klass 

Material 

Registerkort, 

arkivlåda, 

blyerts- eller 

kulspetspenna, 

färgkritor eller färgpennor 

De flesta förskolebarn och försteklassare är ivriga att läsa. Barnet får en låda samtidigt som man talar om; Det 

här är en läslåda och den tillhör bara dig. Under året fyller vi den med ord du kan läsa. Vi börjar genast. Ta 

vilket ord du vill, så skriver jag ner det och stoppar det i din läslåda. Tvekar barnet kan man ge förslag som, 

vad sägs om din älsklingsfärg eller ett djur du tycker om…. sedan skriver man ordet på ett av arkivkorten och 

ber barnet att läsa det. Bra nu har du börjat läsa. Kortet lägger man ner i läslådan. Nästa dag ber man eleven 

välja ett nytt 

ord, kan du läsa det nya ordet? Bra, kan du läsa ordet från igår också? Nu blandar jag korten. Nu ska vi se om 

du kan läsa korten när de är blandade. Nästa steg kan man låta barnet skriva ordet själv. 

 
 
 
Bilaga 9 

Lektion 9, Bingo – lång och kort vokal 

Bingo – lång eller kort vokal 

Inledning 

Bingo är en övning med lång eller kort vokal. Orden i 1: 1-3 är enstaviga, orden i 2: 1-3 är tvåstaviga. Orden 

med kort vokal följs i den här övningen av dubbeltecknad konsonant = två lika. 

Målet med övningen är att eleverna skall lära sig att känna igen och korrekt läsa ord med lång eller kort 

vokal. Förenklad regel: Efter lång vokal följer en konsonant, efter kort vokal följer två konsonanter (eller 

fler). 

Det vanligaste problemet i rättstavning i de lägre årskurserna har att göra med lång eller kort vokal. 
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Kopiera 1: 1-3 på färgat papper och 2: 1-3 på annat färgat papper. Laminera. Du har nu tre olika underlägg av 

Bingo 1 och tre olika underlägg av Bingo 2. Kopiera och laminera en extra sida av vardera, klipp isär till 

ordkort. Tre elever kan då samtidigt spela Bingo. 

Ordkorten läses turvis högt och en markör sätts på motsvarande ord på underlägget. Först full rad, också 

diagonal, vinner. Övningen görs flera gånger i rad. Som koll på att ordet blivit rättläst, visar den som läser, 

ordkortet också för sina kamrater. 

Det kan vara skojigt för eleverna om läraren också vid något tillfälle kan delta eftersom slumpen avgör vem 

som vinner. Då kan någon elev få skryta med att han/hon vunnit överläraren. 

Förenklade regler om lång eller kort vokal, diagnostiska prov och andra övningar med lång eller kort vokal 

finns på hemsidan www.netikka.net/staffans 

 
Bilaga 10 

Lektion 10, Min sak – att tala inför grupp 

Tala inför grupp / Lyssna aktivt 

Syfte: Att träna på att tala inför grupp, lyssna aktivt och att skriva. (efter förmåga) 

Barnen får själva bestämma en favoritsak att hålla ett föredrag om. Det kan vara allt mellan en 

fotboll till en bok eller ett verktyg… det är barnens egen vilja som styr (förslagsvis: ett foto på husdjuret, ett 

gosedjur, ett spel). Föredraget förbereds under ett lektionspass. Vad som ska sägas under föredraget får barnet 

delvis bestämma själv. Exempel på innehållet i föredraget är 

- vad har din sak för användningsområde, 

- var/när/hur köptes den in 

- varför tycker du om den 

Läxan till nästa vecka : ta med en sak. Vi jobbar med presentationen under nästa 

lektionspass. Förbered dig hemma. 

Under föredraget kommer de andra barnen att lyssna och efteråt säga något om hur saken är/ser ut (adjektiv). 

Med dessa adjektiv ska barnen sedan skriva en berättelse. 

 
 
 


