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Sammandrag 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur det egentligen är att arbeta med svenskmaterialet 

PILEN. Inkludering och individanpassning ska genomsyra verksamheten och vi ville veta om 

det är möjligt med PILEN.  

Resultatet av detta arbete visar att pedagogerna är positiva till svenskmaterialet PILEN. Det är 

strukturen, den forskningsbaserade bakgrunden, lustfylldheten och variationen som är 

bidragande faktorer till valet av arbetsmaterial. Pedagogerna känner att man kan inkludera alla 

elever och även individualisera undervisningen. Detta har vi fått fram genom intervjuer med 

pedagoger med hjälp av diktafoner. Vi har även behandlat litteratur, analyserat dessa och 

dragit egna slutsatser. 

Lisa Lödesjö 

Isabella Rinne 

– Är svenskmaterialet PILEN ett inkluderande material? 

– Vilka för och nackdelar finns det med PILEN? 
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1. Inledning 

För ungefär ett år sedan kom vi i kontakt med PILEN via en av våra handledare från 

partnerskolan. Hon hade nyligen gått en kurs i PILEN och berättade att det var ett intressant 

svenskmaterial. Vi tog reda på mer om materialet och upptäckte att det från början var menat 

för elever med läs- och skrivsvårigheter och vi blev då mer intresserade och det ledde till att 

vi inspirerades till att skriva en C-uppsats om detta. Vad är PILEN egentligen och hur är det 

att arbeta med PILEN- materialet? Frågorna engagerade oss och genom att prata med olika 

lärare som undervisar med materialet kommer vi att komma närmare vårt mål. Vi ville inrikta 

oss på inkludering eftersom det är ett stort nyckelbegrepp inom skolan som blivit mer aktuellt 

de senaste åren. Finns det ett svenskmaterial som verkligen kan inkludera alla elever? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om PILEN är ett inkluderade svenskmaterial och hur 

det egentligen är att arbeta med materialet i dagens skola. Vi vill även ta reda på vad 

pedagogerna anser är positivt respektive negativt med PILEN. 

– Är svenskmaterialet PILEN ett inkluderande material? 

– Vilka för och nackdelar finns det med PILEN? 

 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Vi tar upp definitioner av termer som kan vara oklara och beskriver dem lite kort. Vi kommer 

sedan presentera vår forskningsbakgrund där vi tar upp begreppet inkludering och vad det 

innebär. Ingvar Lundbergs forskning har betytt mycket för skaparen av PILEN, Caroline 

Rodhe-Wallström, och vi kommer presentera den för att man ska få en bild av varför PILEN 

ser ut som den gör. Vi har dessutom tagit upp en del språkteorier som också influerat Rodhe-

Wallströms arbete. Skolan har inte alltid sett likadan ut och vi har jämfört hur skolan var förr 

och hur den ser ut i dagens samhälle samt hur dagens läroplan och kursplaner ser ut för 

svenskämnet. PILEN är ett svenskmaterial som inte alla hört talas om så vi har sammanställt 

det viktigaste om materialet där vi presenterar historik och vad materialet innefattar. Vi visste 

inte mycket om PILEN innan vi gick en observatörskurs och vi har därför tagit med det i vårt 

arbete för att man ska få en insyn i hur det kan se ut.  
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Metod och genomförande förklaras och vi berättar varför vi valde de metoder som vi gjorde 

samt hur vi genomförde arbetet med bland annat intervjuer och enkäter. De resultat vi fått 

fram är baserade på en empirisk studie som består av sex intervjuer med pedagoger, en 

intervju med skaparen Caroline Rodhe-Wallström samt enkätundersökningar bland elever. 

Intervjuerna av pedagogerna är uppdelade för att ge en överskådlig bild. Vi har sedan 

diskuterat forskningsbakgrunden med teorier samt diskuterat över resultaten vi fått fram.  

Vi avslutar med en kort sammanfattning där vi knyter ihop vårt resultat samt vad vi själva fått 

ut av arbetet. Våra egna åsikter kring materialet sammanfattas också. 

 

1.3 Definition av termer 

Inkludering innebär att alla elever känner sig delaktiga och får vara med i samhörigheten i en 

klass/grupp där man individualiserar undervisningen och miljön. 

Integrering används ibland som en synonym till inkludering men innebär egentligen att barn 

som avviker ska passa in i helheten eftersom skolan från början inte var organiserat från att 

barn är olika. 

Individanpassning betyder att man ska anpassa material eller metod efter varje elev och att 

han/hon får en individualiserad undervisning som passar eleven. 

Bornholmsmodellen är byggd på forskning av Ingvar Lundberg och modellen innehåller 

språklekar som kan underlätta läsinlärningen och förebygga lässvårigheter. 

Språklig medvetenhet är en allmän term som innebär att man är medveten och uppmärksam 

på sitt eget språk t.ex. hur det låter och hur det är uppbyggt. 

 

1.4 Etiska ställningstaganden (HSFR:s regler) 

Vi har tagit hänsyn till HSFR:s regler när det kommer till våra intervjuer, enkäter och 

sammanställning av dessa. De personer som vi intervjuat blev informerade om vad arbetet går 

ut på och att deras deltagande var frivilligt samt att de kunde dra sig ur när de ville. 

Informationen ska enbart användas till denna studie och presenteras anonymt. Enkäterna 

skedde i två klasser där eleverna var under 15 år men eftersom innehållet var anonymt och 

inte privat eller av känslig etisk natur fick vi samtycke av läraren istället för elevernas 

vårdnadshavare. Eleverna fick dessutom välja om de ville delta eller inte. Intervjun med 

Caroline Rodhe-Wallström skedde utan inspelning då hon inte ville bli inspelad vilket vi 

självklart respekterade. De andra lärarna blev dock inspelade med deras medgivande. 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Inkludering 

Claes Nilholm (2006) menar att begreppet inkludering har växt fram i USA för att man vill 

markera en annan syn på elever i behov av särskilt stöd. Tidigare begrepp som 

”mainstreaming” vill man ändra på, vilket betyder att elever ska anpassas till en skolsituation 

som inte är anpassad för eleverna. Begreppet inkludering däremot ska innefatta idén om att 

skolan ska utformas på ett sätt som utgår från elevernas förutsättningar. Genom Salamanca-

deklarationen har inkluderingsbegreppet fått ett internationellt genomslag som är stort, menar 

Nilholm (2006). Inkludering avser ofta att alla elever ska vara delaktiga i klassrummet, alltså i 

skolans vanliga miljöer. Skolan ska vara organiserad efter att barn är olika, enligt inkludering, 

medan integrering menar på att barn som avviker ska passa in i helheten eftersom det från 

början inte var organiserat från att barn är olika. Inkludering och integrering betecknas inte 

alltid utifrån detta och idag används dessa begrepp ofta som synonymer, menar Nilholm 

(2006). Han poängterar att man ska se barns olikheter som en tillgång och något som faktiskt 

berikar skolan. Särlösningar bör undvikas för att betona barns rätt till delaktighet. Vi ska 

anpassa undervisningen till barnens förutsättningar så att alla känner att de är delaktiga i 

arbetet. Han fortsätter med att de flesta är överens om att inkludering ska innefatta alla barn 

och Ballard (1997) menar att alla barn har rätt att närvara i sitt klassrum utan några som helst 

undantag (Nilholm, 2006). 

Inkludering är någonting nytt och idag ser vi det som ett positivt värde, menar Nilholm 

(2006). Ser man på inkluderingsbegreppet kan man få en kritisk syn mot traditionell 

specialpedagogik. Hela idén om specialpedagogik bygger på en uppdelning mellan ”normala” 

och avvikande elever. Ska barn kategoriseras som barn i behov av särskilt stöd eller ska de 

mötas som en individ? Ska elevernas olikheter ses som en tillgång eller ska de värderas? Blir 

det så kommer en del olikheter att nedvärderas medan andra eftersträvas, menar Nilholm 

(2006). Olikheter manar fram inkludering och exkludering fast på olika nivåer. Andra sätt att 

segregera kommer att tvingas fram i klassrummet om inkludering ökar olikheterna i 

undervisningssituationen. Nedan följer några argument för och emot inkludering (Nilholm 

2006, s.40). 
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Argument för inkludering 

”Segregering kränker barns rätt till delaktighet” 

”Det ställs lägre krav på barn i segregerade grupper” 

”Segregering kräver kategorisering av barn vilket är dåligt” 

Argument mot inkludering 

”Kategorisering är nödvändigt för att resurserna går till de barn som behöver stöd, det är 

inte heller speciellt skadligt” 

”Inkluderande barn har ofta en dålig social situation, i speciellt anpassade miljöer får de mer 

uppmärksamhet, kamrater och trygghet” 

”Speciallärare har specifika kompetenser för att undervisa barn med olika typer av problem” 

Andersson & Thorsson (2007) menar att en av de största utmaningar vi har i dagens samhälle 

är att möta och ta tillvara på olikheter i alla sammanhang. För att kunna skapa en skola för alla 

måste skolan förändras så att den passar alla elever. Det står inte bara i läroplaner och 

kursplaner utan också i t.ex. Barnkonventionen och UNESCO som belyser betydelsen av just 

delaktighet och tillgänglighet. Dokumenten poängterar elevernas rättigheter för att kunna 

finnas i en gemenskap och få vara delaktiga i en inkluderande skolmiljö, menar Andersson & 

Thorsson (2007). Den svenska grundskolan har i ca ett halvsekel beskrivits som en skola för 

alla men under denna tid finns skäl att fråga vad som egentligen menas med alla? Det ska 

handla om mål att sträva mot och mål som hela tiden blir mer omfattande och tydligt i skolans 

styrdokument. Detta är dock svårt att nå, menar Andersson & Thorsson (2007). De menar att 

en orsak till dessa svårigheter i utvecklingen av inkluderande undervisning kan vara att det 

inte finns garantier att alla medverkande individer har samma värderingar och synsätt. Alla 

ska ha rätt till ett helt och fullt deltagande i en gemensam utbildning. Det kanske inte ens är 

möjligt att alltid nå målen men man måste ändå stäva mot detta, menar Andersson & 

Thorsson (2007). Inkludering gäller organisation, arbete, processer, utmaningar och inte 

speciella metoder. Det handlar om grupper och gemenskaper och inte i första hand om den 

enskilda individen som avviker. Det kan alltså inte sägas att inkludering står för en 

undervisningsmetodik utan det handlar om ideologiskt motiverande målsättningar som leder 

till sammanhållna gemenskaper, utan undantag. 
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”Det är ju först när man får sammanhållna grupper med individer med olika förutsättningar 

som man fullt ut kan upptäcka, och utmanas av, de dilemman som uppstår. Det är först då 

som man på allvar kan anta utmaningen att söka åstadkomma en väl integrerad gemenskap- 

inkludering” (Andersson & Thorsson 2007, s.15). En integrerad undervisning kan inte bli 

meningsfull om inte undervisningens innehåll och inriktning också bearbetas och förändras. 

En elev som t.ex. har ett funktionshinder kan självklart vara lika segregerad eller isolerad i en 

helt vanlig grupp eller i en ”särskild” grupp om han/hon inte får reella möjligheter att vara 

fullt delaktig i betydelsefulla arbetsuppgifter. Andersson & Thorsson (2007) menar att det 

ställs höga krav på att den inkluderande undervisningen måste vara väl planerad och kunna 

genomföras på ett sätt att den kan möta alla elevers olika behov för att elever inte ska hamna i 

svårigheter. Specialpedagogernas kompetenser kan medverka till utveckling av den 

inkluderande undervisningen och därför kan särbehandlingar och avskiljningar av elever 

minskas. Andersson & Thorsson (2007) menar att man bör inskaffa fördjupade kunskaper om 

funktionshinder och olika svårigheter och deras samband med olika orsaksfaktorer eftersom 

de är nödvändiga för att vi ska kunna komma framåt. Det betyder alltså att integrering och 

förutsättningar för inkluderande undervisning handlar om att utveckla kollektivets förmågor 

och kunskaper. 

Göransson (2004) menar att barn och elever oavsett förutsättningar ska kunna undervisas 

tillsammans och vara delaktiga i en gemenskap där olikheter är en tillgång. Det ska handla om 

att anpassa miljön, alltså skolmiljön, istället för att ändra individen. Den pedagogiska 

personalen bör få förutsättningar att föra didaktiska diskussioner och kunna ifrågasätta 

kunskapsmål och sätt att undervisa. Skolan ska också arbeta för att utveckla en 

samstämmighet kring inkluderande värden genom att tillsammans formulera t.ex. 

målsättningsdokument, anser Göransson (2004). 

Det är viktigt att minnas att det finns olika nivåer av inkludering, menar Karin Avellan 

(Andersson & Thorsson 2007, s.60). Det kan vara på olika nivåer t.ex. att bli tolererad, 

respekterad och det allra viktigaste, att vara delaktig. Det är delaktigheten vi måste sträva mot 

och det är här de verkliga mötena uppstår. De här tre nivåerna har ett egenvärde och det 

handlar om att få vara med, att bli respekterad som en i gruppen. 

Kveli (1994) menar att läraren måste känna varje enskild individ i klassen och ha förståelse 

för hur eleven lär sig bäst både långsiktigt och kortsiktigt för att kunna genomföra en 

anpassad undervisning. Lärare måste ha insikt över elevens förutsättningar och veta vilka 
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förhållanden som påverkar elevens utveckling. Kveli (1994) framhåller att det är väldigt svårt 

att leva upp till detta eftersom en bra bild av individens behov och förutsättningar är svårt att 

se. Hon fortsätter med att man förr anpassade undervisningen genom organisatorisk 

differentiering, alltså anpassade klasser och grupper. Eleverna grupperades efter 

begåvningsnivå och specialundervisning fanns i speciella grupper, klasser och skolor. 

Undersökningar gjordes under 1970-talet där det påvisades negativa effekter av detta system. 

Elevernas sociala utveckling och hela deras personlighet påverkades alltså negativt. På grund 

av detta kom en successiv omläggning från segregering till integrering. I dagens samhälle ska 

alla elever så gott som det går, ha sin undervisning i sin egen klass tillsammans med sina 

klasskamrater, menar Kveli (1994). Differentieringen ska mest vara pedagogisk, alltså 

anpassad till elevens olika behov genom variation i både innehåll och arbetsformer i 

klassrummet. 

Kveli (1994) poängterar att invandringen ökat och människor från olika länder gett skolan fler 

elever med annan kulturell bakgrund och annat förstaspråk. Det är en stor utmaning att ge 

dessa elever en anpassad undervisning. Läraren är självklart inte ensam i mötet med den här 

variationen hos eleverna. En del av skolans budget används till hjälpinsatser för elever i behov 

av stöd som t.ex. en specialpedagog eller extralärare. Det är dock lärarens ansvar när det 

kommer till att upptäcka behovet av extra hjälp som en del elever behöver och rapportera 

detta till skolledningen. Det är bra om läraren har lite översikt på olika sjukdomar eller 

tänkbara problem eftersom det ökar chansen för att eleven får hjälp så fort som möjligt. Det är 

dessutom bra om läraren är medveten om elevernas rättigheter och skolans resurser för att på 

så sätt möta elevernas variation i förutsättningarna. Läraren vill sätta eleven i centrum och ge 

de bästa utvecklingsmöjligheterna, frågan är bara vad som egentligen är bäst? Kunskaper om 

variation i inlärningsarbetet och hur det kan anpassas till den aktuella elevgruppen samt 

kunskaper inom didaktiken är nödvändigt för läraren att kunna. Förr behövde läraren bara ta 

ansvar för eleverna i det egna klassrummet men i dagens samhälle är det mer krävande då 

många elever behöver mer individuell handledning och stöd. Läroplanen föreskriver att 

läraren har ett medansvar för vad som händer på skolan i helhet och deltar i det gemensamma 

planarbetet och utvecklingsarbetet. Läraren måste veta vad som pågår på andra lektioner i 

skolan och se sambanden mellan dem. Det är endast på detta sätt som man kan utveckla en 

realistisk uppfattning om sitt eget arbete och dess möjligheter och begränsningar, menar Kveli 

(1994). Man måste alltså ha kontakt och samarbete med andra människor som har ansvar för 

eleven som t.ex. specialpedagogen och föräldrar. 
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Hensvold (2006) menar att studier vid Linköpings universitet kommit fram till att 

helklassundervisning är en tillbakagång. Undervisningen har dock successivt minskat när man 

ser till helklassundervisningen. Hon menar att man kan organisera undervisningen och 

lärandet i klassrummet genom att utgå från elevernas individuella arbete. Eleverna får då 

arbeta med att lösa uppgifter på egen hand, läsa och även skapa. ”Detta kan ses som ett led i 

en samhällsutveckling som bygger på självdisciplin och individualisering.” (Hensvold 2006, 

s.130). Det står även i Lpo94 om just ansvarig frihet. Forskning visar dessutom att dagens 

klassrumsundervisning sker genom elevernas individuella arbeten i större utsträckning än förr. 

Hensvold (2006) tror att det finns en speciell orsak till varför det individuella arbetet har ökat 

under de senaste åren. Människan har en föreställning om att individen ska vara självstyrande 

och ta eget ansvar, enligt Dahlberg (2003). Granström (2003) menar att det kanske är den 

yttre disciplinen som inte längre fungerar beroende på de förändrade levnadsbetingelser och 

uppfostransmönster. Lärare får större möjligheter att kontrollera processer i klassrummet 

genom individuellt arbete och kan också handskas bättre med större klasser och elevernas 

kompetenser, enligt Granström (2003). 

Stora krav ställs på eleven när det kommer till individuellt arbete eftersom eleverna måste 

kunna planera och organisera sitt arbete. Enligt Österlinds studie är elevernas sociala 

bakgrund relaterat till dessa förmågor, menar Hensvold (2006). 

2.2 Ingvar Lundbergs forskning 

Ingvar Lundberg (2007) har genomfört ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark och 

utgav ett pedagogiskt material 1994 vid namn Bornholmsmodellen. Han menar att god 

läsutveckling bygger på fyra pelare och dessa är språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ett 

bra ordförråd och motivation eller uppgiftsorientering. De barn som genomgår alla steg i 

Bornholmsmodellen blir väl förberedda inför läsinlärningen och de har i stort sett knäckt den 

alfabetiska koden som i vanliga fall brukar vara ett hinder för en god läsutveckling. Hans 

språkliga lekar leder till språklig medvetenhet vilket innebär att man uppmärksammar sitt eget 

språk t.ex. hur det låter och hur det är uppbyggt. Lundberg (2007) hävdar att det inte finns 

mycket fakta inom utvecklingspsykologin och pedagogiken som är mer välunderbyggda än 

sambandet mellan den språkliga medvetenheten och läsinlärning. Redan i förskoleklass kan 

man kartlägga den fonologiska medvetenheten och på gruppnivå förutsäga om ett barn får 

svårigheter med läsinlärningen. Den språkliga medvetenheten kan höjas genom språkliga 

lekar och övningar i förskoleklass och dessa språkliga lekar underlättar dessutom 
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läsinlärningen. Det går att genomföra lekarna och övningarna i grupp med fördel och alla barn 

har också nytta av dem. Lundberg (2007) har kommit fram till att de barn som på ett lekfullt 

sätt får upptäcka språkets ljudmässiga formsida får en mjukare och eventuellt ett mer lustfyllt 

möte med skriftspråkets avkodningskrav när de kommer till skolan. Hans undersökningar har 

visat att barn med svaga fonologiska talanger eller dyslektisk läggning drar nytta av detta 

arbetssätt och uppnår en genomsnittlig nivå i sin läsning om de genomgår detta 

förskoleprogram. Får dessa barn inte genomgå lekar och övningar under deras förskoletid kan 

de utveckla allvarliga läs- och skrivsvårigheter. De behöver alltså en väl avvägd, regelbunden 

och systematisk förskolestimulans varvat med andra aktiviteter som t.ex. högläsning. 

2.3 Språkteorier 

Det finns många olika teorier om barns språkutveckling. Somliga menar att barn tillägnar sig 

språket om de är i en talande miljö, andra menar att det är medfödda egenskaper som 

bestämmer när barn börjar prata och hur uppväxtvillkoren ser ut. Anders Arnqvist (1993) 

skriver om olika språkteorier och vad de har för påverkan på barns språkutveckling och 

inlärning. 

Arnqvist (1993) skriver att man kan hitta tre huvudsakliga förklaringar till språkutvecklingen. 

 Yttre påverkan 

 Medfödd förmåga 

 Medfödd förmåga och stimulerande miljö 

Arnqvist (1993) berättar om behaviorismens grundare, John Watson, som valde att rikta in sig 

på den psykologiska delen för att nå vetenskap om det mänskliga beteendet. Behaviorismen 

kommer från ordet behavior, som kan översättas till beteende. Watson ansåg att det han kunde 

uttala sig om var det han kunde observera. Inom behaviorismen var miljöns betydelse för all 

utveckling mittpunkten i betoningen. Enligt inlärningsteorin utvecklas den mänskliga 

beteenderepertoaren med hänsyn till våra medfödda reflexer. Vårt beteende kan i väldiga 

stycken betecknas som påverkan utifrån och individen är till stora delar ett resultat av den 

miljö han/hon vistas i. 

Arnqvist (1993) skriver också om kognitiva teorier och om Piaget som ansåg att språket är ett 

teckensystem som uppkommit från ett socialt sammanhang. Han sa att utvecklingen av de 

kognitiva färdigheterna är beroende av individens mognad. Hjärnans utveckling bestämmer 

den tankemässiga förmågan hos individen. I människans utveckling strävar man efter att 
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anpassa sig till sin egen omgivning. Piaget har två viktiga komponenter i sin 

adaptionsprocess. Assimilation som innebär att vi människor anpassar omgivningen till oss 

själva, vilket är en inåtgående process. Det fungerar på det sättet att vi använder vår 

existerande tankevärld för att uppfatta allt runt omkring oss. Den andra är ackommodation 

som betyder att individen anpassar sig själv till omgivningen. Arnqvist (1993) skriver att det 

är en utåtgående process. Att endast ta in information fungerar inte utan vi måste skapa en röd 

tråd i vårt sätt att tänka.  

Vygotsky menade enligt Arnqvist (1993) att barn redan från födseln är medlem av en kultur.  

Han ansåg att det inte finns bevis på att logiskt tänkande har en genetisk grund. Det är 

kulturarvet som avgör om barnets logiska och vilja att tänka. 

Vygotsky fann att stadierna i en människas utveckling inte är biologiskt sammansatta förutom 

förmågan att se, höra och röra sig. För Vygotsky enligt Maltén (1995) var samspelet mellan 

individen och den socio-kulturella omgivningen det viktigaste för människans utveckling. 

Vygotsky har en materialistisk syn på mänsklig utveckling och han förlitar sig på det starka 

samhället och han menar att en utbyggd skola skapar förutsättningar för inlärning och 

socialisering samt att skolan ska anpassa inlärningsmiljön så att den skapar optimala 

förutsättningar för inlärning. 

Idag vill man arbeta med en undervisning som utgår ifrån eleven själv. Helena Moreau och 

Steve Wretman (2004) skriver att man ska utgå från elevernas egna erfarenheter och 

kunskaper. Undervisningen ska baseras på vad eleverna kan och sedan arbeta utifrån det för 

att komma framåt. Det kan vara svårt och de menar att den stora pedagogiska frågan ska vara 

hur man kan göra elevernas uppfattningar synliga i en grupp och hur detta är relaterat till 

verkligheten. 

"Att lära sig ett begrepp innebär att man förstår den underliggande principen och den 

underliggande teorin. begrepp måste läras in, begreppsinlärning gör vidare inlärning möjlig 

och begreppen binder samman olika erfarenheter." (Moreau och Wretman 2004, s.42). 

Vygotsky ansåg att barns utveckling endast kan ske inom individens mognadsprocess. Sutter 

(1981) skriver att Vygotsky menade att man var tvungen att studera vad barn kunde klara för 

uppgifter med hjälp och i nästa steg klara det utan hjälp. Vygotsky menade att det är viktigt 

att barn får hjälp av vuxna, på grund av att det barnet en dag gör med hjälp klarar barnet den 

andra dagen självständigt. 
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Vygotsky lägger en stor vikt vid leken när det kommer till utveckling. Han menar att leken 

och utveckling går hand i hand med undervisningen och betonar att leken bildar bakgrunden 

till en förändring av behov och av medvetande på ett vidare sätt. Leken är källan till 

utveckling och skapar den potentiella utvecklingszonen. 

Säljö (2000) menar att kognitivismen är en företrädare för ett rationellt perspektiv. Intresset är 

inriktat mot att beskriva och förstå vad som beskrivs som människans kognitiva utrustning 

och hennes mentala processer. Klyvningen mellan kropp och intellekt är i denna tradition 

fullständig. Kognitivismen är/var en teoretisk position som beskrev en statisk mekanism och 

utvecklade egentligen aldrig någon övertygande föreställning om lärande och utveckling, 

enligt Säljö (2000). Det element i kognitivismen som fått störst inflytande vad gäller synen på 

lärande är vad som brukar kallas konstruktivism, det vill säga betoningen av att individen inte 

passivt tar emot information utan själv genom sin egen aktivitet konstrukturerar sin förståelse 

av omvärlden, menar Säljö (2000). 

En inlärningsteori som är hållbar är något som bland annat Sigmund Freud arbetade för. Han 

utgick från att en stor del av människans beteende är bestämt av medfödda instinkter. ”Det 

dolda och det omedvetna själslivet påverkar vårt beteende, utan att vi vet om det.” (Maltén 

1995, s.167). Till Freuds teori har han tre instanser i personligheten, detet, jaget och överjaget. 

Detet vill gå de inre drifterna till mötes och överjaget strävar efter kontroll vilket resulterar i 

att jagets uppgift blir att balansera mellan detet och överjaget. Jaget är sammanbundet med 

verkligheten.  

2.4 Skolan förr och nu 

Hensvold (2006) menar att tiden vi har gemensamt i skolan har förändrats. 

Helklassundervisningen bestod mest av katederundervisning då läraren hade genomgångar, 

läxförhör, högläsning osv. Maltén (1995) skriver att skolans tidigare inlärningssyn snart är ett 

minne blott. Skolan sågs som ett drivhus där alla växter skulle växa upp målmedvetet och där 

de senare skulle sorteras in i A- och B- kvalitet. Kritiken mot den gamla skolan kan 

sammanfattas såhär, enligt Maltén (1995). 

 Eleven passiviserades istället för att skapa en aktiv, självständig och ansvarstagande 

medborgare. 

 Eleven fick endast en kortsiktig och automatiskt ytinlärning och ingen djupinlärning. 

 Konkurens uppstod istället för att skapa solidaritet och gemenskap.  
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 Undervisningen kopplades inte till verkligheten vilket gjorde att undervisningen 

varken var motiverande eller användbar. 

Idag sluter sig fler och fler lärare till en mer progressiv syn som innebär att man vill se eleven 

aktiv, nyfiken, intresserad och motiverad att själv finna och skapa sin kunskap med stöd av 

lärare. Maltén (1995) skriver att målet är att skapa människor som har en egen identitet och 

har en beredskap samt flexibilitet inför framtidens varierande krav. För att vi ska få en 

optimal inlärning behövs ett nytt förhållningssätt där han efterlyser en inlärningsteori som ska 

hjälpa till att bygga upp en undervisning utifrån elevernas egna behov och erfarenheter, som 

ska ligga till största möjliga utnyttjande av elevernas egen aktivitet.  

Jerome S. Bruner har ställt upp en representationsteori för hur vi bearbetar våra erfarenheter 

och har behandlat dem och gjort om dem till modeller av verkligheten. Maltén (1995) skriver 

om Bruners modell om vad lärarens uppgift är. 

 Sätta igång 

 Hålla igång 

 Hålla rätt kurs 

Det innebär att när man sätter igång eleverna finns det bara ett tillfälle för yttre motivation. 

När man håller igång eleverna ska de inte tröttna på det de gör utan stimuleras till att fortsätta 

kunskapssökandet. Till sist ska läraren se till att inte tappa målet med arbetet. 

2.5 Lpo94 & kursplanen i svenska 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) menar att lärare har stor frihet att själva 

välja hur de vill organisera sin undervisning och med vilket arbetsmaterial. Utbildningen ska 

dock anpassas och ta hänsyn till elevernas behov och förutsättningar. Utbildningens mål i 

kursplanen menar dessutom på att det inte spelar någon roll hur eleverna uppnår målen och 

vägarna ser olika ut. Lpo94 poängterar tydligt att elevernas delaktighet är väldigt viktig. Det 

ska finnas en glädje i att övervinna svårigheter och man ska sträva efter att eleverna utvecklar 

förmågan att ta ansvar och kunna arbeta självständigt. Skolan ska sträva efter att varje elev 

förstår hur lärandet går till och att eleverna kan använda bl.a. sina erfarenheter och sitt 

tänkande för att skaffa sig nya kunskaper. De ska få chansen att ta eget ansvar och kunna 

arbeta självständigt och lösa problem på egen hand. Leken har en stor betydelse speciellt i de 

tidigare åren för att eleverna ska kunna inhämta kunskaper. I skolan ska eleverna få och 

uppleva kunskaper på olika sätt. Detta ska genomsyra verksamheten genom t.ex. drama, 
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rytmik, musik och skapande bild. Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra människor. Kursplanen i svenska menar 

att ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater”. 

 

2.6 PILEN 

2.6.1 Bakgrund till PILEN 

År 1988 arbetade Caroline Rodhe-Wallström på Komvux med vuxna som hade läs- och 

skrivsvårigheter. Hon tyckte att det fanns för lite material till dessa elever och började 

utveckla ett svenskmaterial som heter Svenska Steg för Steg. Fem år senare (1993) kom del 1 

ut och ytterligare tre delar kom ut 1994, 1996 och 2000. För att få vuxenmaterialets första del 

att passa grundskolans specialundervisning förenklade och omarbetade Gunilla Hedin 

materialet. En testversion framtogs som kallades STEGEN och den blev utprovad 1994-1997 

av ungefär 100 pilotlärare på 30 skolor runt om i landet. De flesta lärarna var väldigt positiva 

medan några gav önskemål om större bredd av materialet så att materialet kunde användas 

även i klassundervisning. Rodhe-Wallström, Hedin och Hedlund skapade och omarbetade 

materialet och PILEN blev till. 

PILEN är en arbetsmetod i svenska med tillhörande läromedel, där den pedagogiska 

strukturen binds samman med ett lustfullt arbetssätt. Man bör arbeta med PILEN 3ggr/veckan 

ca 40-60min för att få bästa resultat och man jobbar mycket med språklig medvetenhet. 

2.6.2 Ingående moment 

PILEN finns i olika steg som är riktade till olika åldrar men dessa är bara fingervisningar 

eftersom det är elevens behov som styr. 
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Många områden inom svenskämnet behandlas av PILEN: 

 ordkunskap 

 stavning 

 ordbildning 

 språklära 

 meningsbyggnad 

Ljudlära, ordbildning, böjning, innehåll, satslära och kommunikation sammanställas i en bild 

som kallas ”Tårtan”. Varje tårtbit innehåller noggrant utarbetade pedagogiska progressioner 

för att det bara ska vara ett moment i taget som införs. Tittar man t.ex. på tårtbiten som heter 

ljudlära innehåller den rim, avläsning, vokaler, stavning och betoning. (Alfamax.se) 

2.6.2 Material i PILEN 

PILEN innehåller olika typer av material för att stimulera och aktivera olika sinnen. PILEN 

består av arbetsblad, datorprogram, laborativa övningar och lyssningsövningar. Eleverna kan 

på detta sätt variera uppgifter och arbetssätt. Uppgifterna refererar ofta till varandra vilket 

framgår av instruktionerna. Ett vanligt upplägg är att eleven gör en laborativ övning först och 

efter det en skrivuppgift inom samma område. 
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I PILEN finns det hundratals arbetsblad och det är skriftliga övningar med lättläst text. Det är 

olika övningar som behandlar bland annat ordbildning, stavning, ordkunskap m.m. Dessa 

arbetsblad skyddas i plastfickor i pärmar som är indelade i olika steg. Eleven kan då själv ta 

fram den övning som han/hon ska arbeta med. Alla övningar är illustrerade i antingen färg 

eller i svartvitt. Det finns två typer av arbetsblad där det ena är färgat och laminerat och 

eleven får då skriva på lösblad eller i en separat bok. Den andra typen är svartvita blad som är 

kopieringsunderlag där eleven skriver direkt på pappret. 

Det finns ett antal fristående datorprogram och de kan med fördel användas tillsammans med 

PILEN med tanke på att de bygger på samma ordbank och metodik, men det är inget krav. De 

har festliga namn som t.ex. Alfakungen, Casino och Äventyret. 

Materialet innehåller även hundratals laborativa övningar som konkretiserar språkliga begrepp 

och som stimulerar både samarbete och problemlösning. Eleven får då laborera med språket 

på olika sätt genom t.ex. memory, rimpussel, grammatikspel m.m. Dessa övningar utvecklar 

bland annat elevernas språkmedvetenhet och muntliga uttrycksförmåga. Lyssningsövningar 

finns till de olika stegen i PILEN i ett datorprogram (Måltavlan).  

2.7 Observatörsplats 

Vi har haft turen med oss att få medverka som observatörer under en dag på en av PILENS 

flerdagarskurser. Den 8 september 2009 åkte vi till Flen och till Alfamax lokaler som håller 

till i Folkets hus, för att bli lite mer insatta i hur PILEN fungerar.  

Kursen började med att alla fick presentera sig och berätta vad de undervisar i för år samt hur 

de kommit i kontakt med PILEN och varför de valt att gå kursen. Vi fick ett trevligt 

bemötande som observatörer och vi kunde känna oss som kollegor. Kursledaren talade 

mycket om hur PILEN fungerar i hennes egen undervisning. Alla som är eller ska bli 

kursledare arbetar inom skolverksamheten och med materialet. Under dagen gick kursledaren 

igenom bland annat ordbanken och hur man sorterar ord efter stavningstekniska metoder.  

”Varje elev ska få välja efter sina behov för att nå målen. Ingen ska äta hela skafferiet.” Sa 

kursledaren när hon beskrev att inget barn kan göra allt inom materialet. Varje elev måste 

antingen själv eller med hjälp av lärare ta fram det som passar bäst för eleven, alltså 

individanpassa, för att kunna utvecklas kunskapsmässigt.  
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Eleven måste alltså ha med sig det han/hon kan till nästa steg för att kunna lära sig något nytt. 

Man bygger hela tiden på det eleven kan sedan innan och bygger därefter vidare med nya 

kunskaper. 

Alla deltagare i kursen fick också prova på att spela ett spel som heter ”Vokalluffaren”. Spelet 

går ut på att eleven får en spelplan som ser ut som ett schackbräde med vita och svarta rutor. 

På de vita rutorna ska man lägga vokaler och på de svarta, konsonanter. Detta ska spelas i par 

och man får dra bokstäver ur en hög och den som får fem i rad har vunnit spelet. Spelet går 

alltså ut på att försöka hindra den andra från att vinna samtidigt som man tränar på vokaler 

och konsonanter. Alla deltagare fann spelet mycket underhållande och ville inte sluta när det 

var dags att gå vidare. Kursledaren visade några datorspel på PowerPoint och deltagarna 

tyckte att de var roligt utformade som vi tyckte var kul att spela.  

När vi som observatörer skulle avsluta vår dag fick vi möjlighet att gå upp på övervåningen i 

lokalen och titta på PILEN-materialet i pärmar. Vi fick dessutom använda datorerna och 

prova några av PILENS många dataspel. 

Utan den här introduktionen av PILEN hade det varit svårare för oss att sätta oss in i hur 

materialet fungerar.  

 

3. Metod och genomförande 

3.1 Metod och material 

För att vi skulle kunna genomföra arbetet med PILEN och få våra frågeställningar samt syftet 

besvarat var vi tvungna att gå igenom relativt många etapper. Det fanns tyvärr inte mycket 

litteratur att finna inom ämnesområdet PILEN, utan vi fick fokusera på begreppet inkludering. 

Vi fann dock en tidigare uppsats inom PILEN som hjälpte oss att få lite mer klarhet över vad 

PILEN handlade om, (Ingeland, Kukkonen 2008). Vi bearbetade den information av litteratur 

som vi funnit och skrev den under avsnittet forskningsbakgrund. Vi är medvetna om att det 

finns dilemman med denna studie med tanke på bristen på forskning. Vi anser dock att den 

empiriska studien talar ett klarspråk och att den forskning vi funnit ändå håller. Under 

forskningsbakgrunden har vi tagit med informationen om materialet PILEN och den 

informationen är hämtad från www.alfamax.se. Vi fick också låna en modellbild med 
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författarens godkännande för att göra PILEN mer begriplig för läsande. Vi beskriver delar ur 

materialet med anledningen att de personer som inte är insatta i PILEN ska förstå vad 

materialet handlar om och kanske även se något intressant med det.  

Totalt har vi utfört sju intervjuer med verkställande pedagoger som arbetar med materialet 

PILEN, varav en av dem var med författaren till materialet. Vi var ute på tre olika skolor och 

två av pedagogerna var speciallärare. Vi använde oss av hjälpmedlet diktafon för att inte 

missa något som pedagogerna berättade, och det hjälpte oss också att vara mer aktiva under 

intervjuerna. För att få ut det väsentliga från intervjuerna satte vi oss ner och transkriberade 

dessa och valde sen ut det som kändes relevant för oss och vårt arbete. Vi valde att skriva ut 

varje fråga med tillgörande svar under resultat delen för att det var lättare för oss att få en 

överblick av vad varje pedagog ansåg och delvis för att det också såg bättre ut i texten. 

Innan arbetet satte igång ordentligt fick vi möjligheten till att vara med på en kursdag med 

PILEN. Det kallades för observatörsplats, där vi fick en större inblick i hur materialet 

fungerar. Vi har dessutom använt oss av en enkät för att ta reda på elevernas uppfattningar 

och tankar om PILEN. Två klasser i år 6 fick enkäterna, och dessa sammanställde vi under ett 

kort avsnitt under resultat delen. Anledningen till att vi utförde enkäterna var för vårt eget 

syfte av att vi var intresserade av att få elevernas perspektiv på materialet. De arbetar inte med 

PILEN dagligen och har använt materialet i ca ett år. Det är 25 elever som arbetar med PILEN 

och enkäterna gjordes anonymt.  

Under avsnittet diskussion har vi diskuterat kopplingen mellan forskningsbakgrund, 

intervjuer, resultat och material. Vi tar där upp egna åsikter som vi har om materialet och 

kommer också fram till en avslutning där vi resonerar över vårt slutliga resultat. 

 

 3.2 Genomförande 

Vi har haft kontakt med Caroline Rodhe-Wallström som är skaparen av PILEN och intervjuat 

henne både via mejl, men också träffat henne för flera frågor. Vi hade också sex intervjuer 

med olika lärare för att få en bredare bild av deras erfarenheter och uppfattningar om 

materialet. Lärarna kontaktades via mejl och vi besökte dem sedan på deras arbetsplatser. 

Lärarna hade på förhand fått intervjufrågorna så att de kunde förbereda sig och de lärare vi 

aldrig träffat personligen innan fick dessutom ett missivbrev. Vi lämnade också ut en 
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enkätundersökning till två klasser (år 6). Eleverna fick några frågor som handlade om vad de 

tyckte om PILEN och vad som var bra/mindre bra. För att underlätta för eleverna och även 

göra det smidigare för oss att sammanställa resultatet av enkäterna fick eleverna kryssa i det 

svar som de tyckte passade bäst (se bilaga). Läraren i klassen fick ett antal dagar på sig för att 

låta eleverna göra enkäten för att inte störa deras undervisning allt för mycket. Vi gick en kort 

observatörskurs i PILEN, som pågick under en dag, för att få reda på mer om vad materialet 

handlade om och såg ut. Sammanställning av litteraturen gjordes efter att vi läst relevant 

information och sållat bort det som inte kändes nödvändigt. 

Under de intervjuer som vi utförde ställde vi frågan nedan, vi har valt att sätta in den här 

under genomförande eftersom att den passar bättre här än under resultat. Detta på grund av att 

det är information om lärarna och inte något som egentligen angår PILEN. 

 

Vad har du för erfarenheter av PILEN? 

Pedagog 1 undervisar i år 1 och 2 och har använt PILEN i ca ett år samt gått steg 1-3. Hon 

har inte jobbat länge med PILEN. Hon kom i kontakt med materialet på skolan då deras 

speciallärare gått kursen.  

Pedagog 2 är speciallärare på en skola och fick med sina kollegor på kursen, hon undervisar 

elever i år 2-6. Hon har jobbat med PILEN i 4-5 år och har gått alla steg (upp till 8). Hon har 

bra erfarenheter av PILEN och hon tycker att det känns som ett tryggt läromedel eftersom 

man får med alla bitar inom svenska och så är det strukturerat. I början var hon lite skeptisk 

då det är ett ”färdigt paket” och känns lite som en businessgrej, för det måste hon erkänna att 

det är. Hon fortsätter och säger att detta läromedel faktiskt är forskningsbaserat och har ett 

samarbete med bl.a. språknämnden så det är ju inte något hon knopat ihop helt själv. Det är 

tryggt att det har en teorigrund och klart forskningsbaserat när det gäller språkinlärningen.  

Pedagog 3 undervisar år 1 och har gått steg 1-3 i kursen. Hon har inte mycket erfarenheter 

med PILEN eftersom hon inte hunnit börjat undervisa i det ännu.  

Pedagog 4 undervisar en klass i år 4 och har arbetat med PILEN i två år. Hon har gått steg 1-5 

och känner sig trygg med materialet. Hon kom i kontakt med PILEN genom en arbetskamrat 

på en annan skola som gått kursen.  

Pedagog 5 har undervisat i PILEN i ca ett år och har år 2 och hon har även erfarenheter av 

PILEN som förälder.  
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Pedagog 6 arbetar med PILEN sedan i höstas och hon gick kursen i PILEN steg 2-5 i maj-09.  

4. Resultat 

4.1 Intervju med Caroline Rodhe-Wallström 

Vad har du för bakgrund och erfarenheter inom skolan? 

Rodhe-Wallström är utbildad mellanstadielärare och har arbetat totalt 27 år som lärare på 

olika stadier. Hon har mest arbetat i klass på mellanstadiet (9 år) och på komvux för vuxna 

med läs- och skrivsvårigheter (14 år). Caroline har även arbetat på högstadiet och gymnasiet 

samt flera år med invandrarelever, både barn och vuxna. Hon har dessutom en bakgrund som 

speciallärare (5 år). Caroline har varit läromedelsutvecklare i över 20 år och egen företagare i 

18 år samt dessutom lärarfortbildare i 15 år. 

Hur kom du på idén med PILEN? Vad var grundtanken? 

Anledningen till att hon började med materialet var för att det var svårt att finna bra material 

som passade vuxna som knäckt koden men ändå behövde stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

Caroline arbetade då på komvux. Materialet ”Svenska steg för steg” testades på några skolor 

och med goda resultat. Hon tog kontakt med olika läromedelsföretag men ingen var 

intresserad eftersom materialet var för att vara ekonomiskt intressant för förlagen. Detta 

vuxenmaterial omarbetades sedan för att passa yngre elever, alltså PILEN. En grundtanke i 

PILEN är att undervisningen ska starta med det som eleven redan kan. Därefter får eleven 

arbeta i sin egen takt och behöver endast möta ett nytt moment i taget. På det sättet är det 

störst chans att lära sig momentet. Meningen är att eleven ska bli medveten om sitt eget sätt 

att lära och få insikt i att det går att använda flera sinnen vid inlärning. 

Varför heter materialet just PILEN? 

Innan det nuvarande namnet på materialet fanns testmaterialet som hette ”Stegen”. Det kunde 

utläsas både som att det var en stege som eleven klättrade på och att materialet var 

strukturerat i olika steg. Men uttalet blev olika beroende på vilken av dessa ”stegen” man 

associerade till. När det var dags för tryckning bytte de därför till PILEN. Anledningen till att 

namnet blev just PILEN är för att pilen symboliserar det målinriktade arbetssättet i materialet. 

Alla övningar har ett mål och ingår i en plan. Dessutom är ordet pilen lätt att både läsa, stava 

och rita. Detta namn kan ge intryck av att arbetet ska gå snabbt, men PILEN är inget ”quick 

fix” utan idogt arbete. 
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När kom det första materialet ut? 

Det tog totalt ungefär 10 år från första idén till en färdig produkt. Caroline fick kontakt med 

Skolverket, som beviljade produktionsstöd till utvecklingen. Den första utgåvan av PILEN 

steg 1 utkom 1998. 

Anser du att materialet är inkluderande undervisning? 

Caroline berättar att man inte använde begreppet inkludering när hon började framställa 

materialet. Hon lade fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter men hon betonade 

betydelsen av att man har ett basförråd i svenska. Det innebär att PILEN inte fungerar särskilt 

bra i en förberedelseklass där eleverna bara varit i Sverige några månader. Det har visat sig att 

delar av PILEN kan användas inom särskolan samt för elever med olika problem som ADHD 

och Aspergers syndrom. Läraren måste tycka om både struktur och laborativt arbetssätt för att 

trivas med PILEN. Carolines ambition från början var att göra ett bra material för barn med 

läs och skrivsvårigheter och att det nu fungerar att arbeta inom många områden som hjälp är 

ett stort plus, men att svaret på frågan bör ställas till aktiva lärare. 

Finns tanken att man ska kunna anpassa materialet efter varje enskild individ? 

Det har varit en ledstjärna från dag ett, menar Caroline. Tanken har hela tiden varit att man 

ska kunna individualisera materialet. Det finns tre olika svårighetsgrader i materialet där det 

är grundnivå, grundnivå fast med fler uppgifter och sedan utmaningar och finurligheter för 

normalläsare. Svårighetsgraderna visas som en, två eller tre ringar i elevernas ”protokoll”. Det 

är inte meningen att man ska göra allt för PILEN är mycket omfattande. Materialet är som 

sagt strukturerat och läraren kan lätt leta upp övningar i en pärm som t.ex. står i alfabetisk 

ordning eller i ordning med hur många ringar. Läraren kan dessutom göra egna protokoll till 

elever då man verkligen individualiserar. Det finns stora möjligheter för läraren att 

individanpassa och det handlar inte om att bli klar fort, menar Caroline. Målet är att eleven 

ska vara kapten, alltså den som i takt med ökande ålder tar ansvar för sitt lärande och så 

småningom den som bestämmer vägen. 

Kan PILEN fungera i en mångkulturell klass, då språket kan vara ett problem? 

Det krävs mer av läraren om man har elever från olika kulturer beroende på hur mycket de 

kan. De har med sig en egen ryggsäck som inte ser likadan ut. Caroline menar att det inte är 

jättelätt men läraren kan ta ut delar som eleven behöver. Man bör dessutom varva med annat 

svenskmaterial.  
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Vilken typ av forskning har du tagit hänsyn till när PILEN skapades? 

Caroline började skriva 1988 och kände att det behövdes något för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Det var dock många som tyckte att det var konstigt och lite udda att göra 

detta. Hon har dock inspirerats av Ingvar Lundberg som var vetenskaplig ledare för 

bordholmsmodellen, där resultaten påvisade vikten på att utveckla barnens språkliga 

medvetenhet. I PILEN finns många övningar vars mål är att utveckla språklig medvetenhet, i 

synnerhet ur fonologiskt och morfologiskt perspektiv. Eftersom det fanns behov av att sortera 

övningar i fler grupper skapades ”tårtan” med sina sex delar. Där används begrepp som 

ljudlära, ordbildningar istället för fonologi, morfologi. De har förenklat begreppen helt enkelt. 

Caroline är även intresserad av monterssoripedagogiken. Hon tycker att det är viktigt att få 

arbeta laborativt och lära sig på ett lekfullt sätt med många sinnen. Caroline följer forskningen 

och gör något praktiskt av det. 

Vad tycker du är det bästa med PILEN? 

Caroline berättar att hon aldrig har fått denna fråga förr och vi blir faktiskt förvånade. Hon 

tycker dock att man ska vara kritiskt mot PILEN och känna efter om det passar en själv. Hon 

ser saker som hela tiden kan göras bättre men hon känner att kombinationen av strukturen och 

kreativiteten är bäst. Caroline säger att hon har försökt skapa ett genomtänkt material, där 

eleven kan få uppleva hur roligt det kan vara att gå på upptäcktsfärd i det svenska språket.  

 Man får använda många sinnen och det var något som hon verkligen ville ha med. Det är 

dessutom roliga bilder med mycket färg och man använder språket mycket. Caroline menar 

att man ska se PILEN som en verktygslåda för att kunna skriva, läsa och tala som man vill. 

Det finns olika verktyg som hjälper eleverna att nå sina mål. 

I hur stor utsträckning används PILEN idag? 

Hittills har de haft över 4500 lärare som gått kurser från ungefär 950 skolor runt om i Sverige. 

Det finns ingen statistik på hur många som använder materialet idag. 

4.2 Resultat av intervjuer med lärare 

Intervjuerna som vi utfört är anonyma och vi har valt att nämna informanterna Pedagog 1-6.   

Hur skiljer sig PILEN från annat svenskmaterial? 

Pedagog 1 säger att PILEN är mer individuellt men de jobbar ofta i grupper och läraren kan 

plocka bort de övningar som är för svåra eller lägga till om någon behöver träna mer. Känner 
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man att en del elever inte behöver göra en övning kan man stryka den. Hon stryker och 

plockar och man ser vilken nivå de är på för det är mycket struktur och det är skönt. Hon 

säger att man har fått upp ögonen och ibland tänker man att det vi gjorde förut kanske inte 

alltid var så bra alla gånger. Risken med ”vanlig svenska” är att man ibland får med för 

mycket än att man missar något. PILEN är på deras nivå och det ser man på en gång. Kan 

eleverna inte ett moment så kan man inte gå vidare och då gäller det att lägga in nya övningar 

eller jobba på ett annat sätt.  

Pedagog 2 menar att man kan använda ”bara” PILEN och få med alla bitar inom svenska och 

man slipper plocka så mycket bland annat material. Det finns ju så mycket varierat material 

och det är roligt. Hon menar att det var länge sedan de hade ett läromedel i svenska då de 

innan plockade och letade fram material själva. Nu är det bättre planeringsmässigt och man 

kan jobba länge med det utan att tröttna. Hon poängterar att trots att hon undervisat med 

PILEN länge så finns fortfarande lådor som hon aldrig öppnat.  

Pedagog 3 tycker att det är mer strukturerat men att det liknar mycket annat material som 

man plockar ihop själv.  

Pedagog 4 tycker att det är lättare att ha en ”mall” och något att gå efter i svenskan. Det kan 

vara ganska klurigt att hitta eget material och det blir dessutom inte samma struktur och det 

tar även mer tid. Det är mer färgglada bilder och roliga övningar som eleverna verkligen 

gillar, vilket det inte alltid är i andra material. 

Pedagog 5 menar att PILEN är uppbyggd på att eleverna lär sig ett moment i taget. Det finns 

både arbetsblad och laborativa övningar som är nivåanpassade till varje moment.  

Pedagog 6 menar att PILEN är ett heltäckande, strukturerat svenskmaterial, vad gäller 

grammatik, stavning och ordförståelse. Det innehåller mycket varierande uppgifter och många 

spel.  

Vad använde du för svenskmaterial innan PILEN? 

Pedagog 1 och Pedagog 4 menar att det var mycket eget material som man letade fram. Båda 

använde ett svenskmaterial som hette språkmästaren men det vill de inte ha längre nu när de 

har PILEN. Pedagog 1 menar att i språkmästaren fanns många övningar som eleverna 

egentligen inte skulle göra ännu (enligt PILEN). Författarskolan använde hon också men det 

handlar mer om att lära sig skriva berättelser och liknande.  
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Pedagog 2 plockade också lite här och där och hon har hunnit med många trender då man 

ibland skulle ha arbetsbok, grundbok och ibland bara någon bok. Svenska genom litteraturen 

var också heltäckande förr men den skulle hon aldrig använda i dagens skola. Det var väldigt 

dyrt och kom i sex häften (A-F). Detta använde hon i många år och sedan kompletterade hon 

med annat. Det var ett evigt letande och var aldrig nöjd för det finns alltid något som är bättre, 

men nu kan hon stilla sig lite när PILEN finns.  

Pedagog 3 använder Glad svenska och Vän med svenska och även hon plockar från annat 

material för att få med allting.  

 Pedagog 5 säger att innan hon gick PILEN-kursen arbetade eleverna med Gleerups Gröna 

grodan och Salta fisken, samt eget material.  

Pedagog 6 använde material som hon plockat från olika läromedel men även eget material 

som hon sammanställt till en arbetsgång i svenska.  

Tycker du att det är enkelt att använda PILEN?  

Pedagog 1, 2 och 4 är eniga om att det inte är enkelt att använda PILEN. Det är lite både och 

för det tar tid att komma i gång och få med alla eleverna.  

Pedagog 1 menar att man måste få allt strukturerat så att eleverna vet var alla papper, pärmar, 

lådor och så vidare finns. Läraren måste också rätta efter varje moment och ”kryssa i” för att 

eleverna ska kunna gå vidare och det kan också ta tid. Som lärare måste man hela tiden läsa 

på och hålla sig uppdaterad, inte läsa allt pärm till pärm men det är ändå bra att repetera.  

Pedagog 4 tycker att det svåraste är att sätta sig in i materialet då det är otroligt stort. Det är 

hela tiden något nytt som läraren måste ha koll på.  

Pedagog 1 har ”inslussningar” när eleverna kommer till vissa steg och då går man igenom en 

och en. Eleverna får vara med och klura ut vad de ska arbeta med.  

Pedagog 2 tycker att instruktionerna är alldeles för svåra för de yngre eleverna. När hon har 

klass 2-3 är hon svettig efter en lektion och då finns ändå en assistent. Även om eleverna gjort 

en liknande övning tidigare ska man ju inte göra samma sak på nästa. I mindre grupp fungerar 

det bättre för då kan hon förbereda och ta fram övningar som passar alla och går igenom det 

tillsammans. Alla protokoll och genomgångar i helklass är jobbigt i lågstadiet eftersom 

momenten inte är självrättande och det är väldigt vuxenkrävande, men hon menar att nu har 

man mer koll, det som eleverna gjort, det kan dem.  
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Pedagog 3 har inte börjat undervisa i PILEN men hon tycker inte att det verkar vara enkelt. 

Hon har sett att det är svårt att arbeta i helklass för man hinner inte med alla. Det verkar 

dessutom vara svårt att introducera PILEN för en helklass och man bör kanske lotsa in några i 

taget så att alla hänger med. Hon menar att det inte är så självgående som man trodde innan.  

Pedagog 5 tycker att det är enkelt att arbeta med PILEN. De låter eleverna börja från början i 

materialet och än har de inte upplevt att det finns problem. Den andra terminen med PILEN är 

eleverna mer självständiga.  

Pedagog 6 menar att det tar mycket tid att sammanställa allt material och alla pärmar. Det tar 

tid och det är alltid svårt i början.  

Finns det några nackdelar med PILEN? 

Pedagog 1 menar att det inte finns några nackdelar med själva materialet utan nackdelen är 

när man har en stor spridning mellan eleverna. De elever som kan läsa och de elever som inte 

kan. Man kan inte ha en grupp som jobbar med PILEN och en grupp som gör något annat i 

samma klassrum. 

Pedagog 2 menar att nackdelen är att det är väldigt vuxenkrävande. Ofta ska eleven berätta 

för en kamrat när han/hon är klar men när eleverna går i lågstadiet är det väldigt svårt för 

dem. En del moment måste man träna mycket på eftersom de ofta är återkommande. Ibland 

tillkommer även många svåra ord och de är ofta lösryckta. Hon vill helst lära eleverna nya ord 

där man kan se dem i sammanhang.  

Pedagog 3 tycker att det är svårt att komma igång och att det inte så självgående vilket är 

negativt.  

Pedagog 4 anser att det negativa är att det inte är heltäckande som hon trodde från början. Det 

går dock inte att arbeta med PILEN varje dag för då tröttnar eleverna och tycker inte att det är 

roligt längre. Hon tycker också att det är på tok för dyrt för skolverksamheten.  

Pedagog 5 säger att hon inte kommer på något i nuläget. Hon har inte gått igenom hela 

materialet än med eleverna.  

Pedagog 6 menar att det tar tid att sammanställa allt material och alla pärmar. Det 

gäller att hitta en bra förvaring av allt detta. Sen tar det alltid tid att komma in i ett material. 

Så här i början är det alltid svårt innan man greppar allt.  
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Vad tycker du är det bästa med arbetsmaterialet? 

Alla pedagoger är eniga om att det bästa med materialet är strukturen. Eleverna måste 

dessutom veta hur allt fungerar och var allting finns så att det blir mer självgående och att 

eleverna inte måste fråga var allt finns hela tiden.  

Pedagog 1 och 2 menar att ”nivåerna” (en, två eller tre ringar) är bra eftersom man då kan 

välja hur svårt man vill ha det. De kan välja själva hur mycket de orkar denna dag. 

Pedagog 2 menar att det är skönt med ett material som man kan känna sig trygg med och lita 

på. Hon säger att det känns som om det inte kan bli fel och eleverna tycker dessutom att det är 

jättekul att jobba med.  

Pedagog 3 berättar att det passar de flesta barn och att det dessutom är riktigt genomtänkt 

med bl.a. variationen och sättet att arbeta på.  

Pedagog 4 menar att materialet är riktigt roligt för eleverna och det är något som alla tycker 

om att arbeta med.  

Pedagog 5 säger att PILEN är färdigt att använda direkt och eleverna förser sig med nya 

uppgifter hela tiden och materialet tar inte ”slut” eftersom det finns kopieringsunderlag.  

Pedagog 6 tycker att det bästa är att allt är så väl igenomtänkt.  

Tycker du att PILEN är ett inkluderande arbetsmaterial? Varför/varför inte? 

Nästan alla pedagoger blev fundersamma och undrade vad vi menade med inkludering, var 

det att alla elever kan vara med? 

 Pedagog 1 menar att PILEN är inkluderande för de har många elever med svårigheter som 

t.ex. språket och de arbetar ändå med PILEN.  

Pedagog 2 menar också att det är inkluderande eftersom man kan plocka ut vissa moment till 

de elever som behöver det och individualisera. 

Pedagog 3 menar att det kan ställa till sig för barn med svenska som andraspråk eftersom det 

finns massor med ord de aldrig hört förr och det kan vara svårt med instruktionerna.  

Pedagog 4 säger att hon har två elever med läs- och skrivsvårigheter som går på 

specialundervisning, men som nu är med på PILEN timmarna och att specialläraren kommer 

in i klassrummet och stödjer eleverna där. 
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Överlag tycker pedagogerna att materialet är inkluderande. Alla pedagoger tycker dock att 

man måste bli väldigt bekant med materialet och det tar tid.  

Anser du att man kan anpassa materialet efter varje enskild individ? 

Pedagogerna är överens om att man verkligen kan anpassa materialet efter varje individ. 

Pedagog 2 menar att det är lättare att individanpassa än andra läroböcker. I dem kan man i 

och för sig ha läs- och skrivinlärningen gemensamt men i PILEN kan man hitta övningar som 

passar perfekt, fast det tar dock tid. Eleverna är vana att alla gör olika och hon tror inte att de 

uppräckt att betydelsen av olika antal ringar, man kan inte göra allt på protokollet för då 

kommer man ingenstans.  

Pedagog 1 säger också att det inte finns en uppsjö av övningar och finns det någon som 

behöver öva mer får man fixa i ordning själv men det har ännu inte hänt.  

Pedagog 3 tycker att ”ringarna” verkar vara mycket bra då alla elever kan arbeta på sin egen 

nivå men ändå arbeta med samma material.  

Pedagog 4 och Pedagog 6 tycker att det fungerar jättebra att individanpassa. Eleverna har 

blivit duktiga att själva välja hur mycket de klarar och orkar genom ”ringarna”.  

Pedagog 5 menar att varje elev arbetar i sin egen takt och materialet är nivåanpassat. Därför 

skapas inget tävlingsmoment.  

Hur fungerar det att arbeta med PILEN i en mångkulturell klass? 

Pedagog 1 menar att många lärare säger att det inte fungerar i en mångkulturell klass men att 

det inte stämmer alls. Hennes elever är nyfikna på de nya orden och kämpar på bra för de vill 

lära sig, så PILEN fungerar bra.  

Pedagog 2 tycker inte att det fungerar bra i en mångkulturell klass. Hon menar att det inte 

passar alls för invandrarelever eftersom de inte har samma basförråd som svenska barn får när 

de växer upp och lär sig prata. Svenska barn får ju in sitt sätt att bygga upp meningar och 

ordförråd medan invandrarelever inte har samma ordförråd och vardagsspråk. Hon menar att 

PILEN bygger lite på ändelser och ordföljd så när hon arbetar med invandrarelever följer hon 

inte protokollet. Hon vet vad de behöver träna mer på och förbereder sig innan genom att 

plocka fram olika övningar som passar dem.  
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Pedagog 3 känner både för och nackdelar. Hon tror att det är bra att ha ett tryggt material så 

att eleverna får en bra start. Det borde inte vara någon skillnad att arbeta med detta material 

än annan svenska.  

Pedagog 4 arbetar på landet och klasserna är inte mångkulturella.  

Pedagog 5 menar att materialet går att anpassa till elever med ett annat modersmål, då hon 

kan nivåanpassa varje övning till varje elev och undervisa.  

Pedagog 6 säger att de elever som har enbart svenska A inte arbetar med PILEN. Ordförrådet 

passar inte för det är alldeles för många ord som de inte kan. Men de som gått i ”svensk” klass 

hela tiden arbetar med PILEN och de får väldigt mycket ordkunskap på köpet.  

Varvar du PILEN med annan svenskundervisning? 

Både Pedagog 1 och 2 varvar PILEN med annat material och Pedagog 3 menar att hon också 

kommer göra det. De menar att det inte skulle fungera att arbeta med det varje dag för då 

skulle eleverna tillslut tröttna.  

Pedagog 1 säger att hennes elever nu har två timmar PILEN i veckan men ska öka till tre 

timmar.  

Pedagog 2 berättade att hon hört på PILEN-kursen att en del lärare arbetar med PILEN varje 

dag och att de inte har några läxor. Läxhjälp finns och då jobbar de med PILEN och eleverna 

älskar det. Hon tror dock att det är lite överreklamerat och lite för bra för att vara sant. Det är 

mycket som ska rymmas inom svenskan och man får inte bli för bunden vid det och man ska 

kunna välja och vraka utan att man stör Carolines (PILENs skapare) tanke med det, menar 

hon.  

Pedagog 3 poängterar att PILEN faktiskt inte är heltäckande eftersom det saknas fri skrivning 

och skönlitteratur vilket man måste komplettera med själv.  

Pedagog 4 arbetar med PILEN 1,5h i veckan och plockar sådant som behöver kompletteras 

med från annat material.  

Pedagog 5 varvar också PILEN med annan svenska. Eleverna arbetar med välskrivning och 

läsförståelseövningar. 
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Pedagog 6 varvar PILEN med läsning av olika slag, ordkunskap (veckans ord) fri skrivning 

m.m. 

 

4.3 Resultat av enkät 

Vi frågade eleverna om PILEN är roligt att arbeta med och 21/25 av dem höll med om det. 

Resterande svarade att det oftast är roligt med PILEN och det var alltså ingen som tyckte att 

det var tråkigt.  

20/25 elever anser att PILEN är bättre undervisning än övrig svenska. De resterande tycker att 

det är lika bra. 

Vi har kommit fram till genom vår enkät att elever tycker det är ett roligt arbetsmaterial, men 

att en del tycker att det nästan är lika roligt med ”vanlig” svenskundervisning. Många tycker 

att det är roligt att arbeta med PILEN för att varje låda känns som ett spel och på det sättet blir 

inlärningen lite roligare.  En elev skrev i frågan om vad som är det bästa med PILEN, ”Att det 

blir roligare att lära sig”. Det bästa var också att de fick lära sig saker som de i annat fall inte 

skulle ha gjort, samt att man lär sig svenska och många nya ord. 

Det som eleverna ansåg vara mindre bra med PILEN var att det inte fanns tillräckligt med 

dataövningar och att det inte stod rätt i övningarna ibland (feltryck?). Annars var det väldigt 

positiva svar och de hade svårt att komma på något negativt. I dessa klasser fungerar PILEN 

mycket bra och eleverna trivs med materialet. 

 

5. Diskussion 

Ordet inkludering och vad det står för är ett relativt nytt begrepp inom skolvärlden. Många 

lärare vet fortfarande inte vad det står för och de har svårt att ta till sig begreppet. Inkludering 

innebär att varje individ som tillhör en grupp eller klass ska få vara en del av samhörigheten. 

Alla barn/elever ska känna sig välkomna i en grupp och klass oavsett om individen har en 

funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Inkludering innebär att man ska individanpassa 

sin undervisning och även miljön som individen vistas i. Inkludering handlar om processer, 

arbete, utmaningar och inte speciella metoder. Man kan alltså inte säga att inkludering handlar 

om undervisningsmetoder utan mer om grupper och gemenskap. Begreppet handlar inte 

endast om den enskilda individen, utan mer individerna tillsammans. 



31 

 

Inkludering för oss innebär att alla barn/elever är närvarande i undervisningen som sker. 

Inkludering för oss är att alla barn/elever är välkomna in i en grupp och klass oavsett vilka 

olikheter de än har. Inkludering för oss innebär att en lärare kan se utöver det svåra och tänka 

runt problemen och skapa en ny miljö som passar gruppen bättre. 

Vi tycker att alla elever ska få känna gemenskapen som finns i en klass och känna att de 

passar in och får vara med oavsett hans/hennes förutsättningar. Göransson (2004) anser att 

barn och elever oavsett deras förutsättningar ska kunna undervisas tillsammans och vara 

delaktiga i en gemenskap där olikheter är en tillgång. Det handlar om att anpassa miljön 

omkring, inte ändra eller flytta på individen. Att hela tiden försöka se var gemenskapen inte 

fungerar och reparera skadan så tidigt som möjligt är ett krav. I skolan ska eleverna känna sig 

trygga vilket ger en bra lärandemiljö. Elever ska känna att de har något att bidra och inte 

känna vemod. Det är då upp till pedagogen att se till att detta fungerar och gör det inte det 

måste pedagogen försöka ändra på det. Man måste tänka långsiktigt och se till elevens bästa 

och det innebär förmodligen att han/hon känner en samhörighet med klassen. Är en elev inte 

inkluderad i klassen utan känner sig utanför på grund av att han/hon får specialundervisning 

som inte är inom klassrummets väggar bör man leta efter nya lösningar. 

Nilholm (2006) poängterar att man ska se barns olikheter som en tillgång och något som 

berikar skolan. Han skriver att man bör undvika särlösningar för att betona barns rätt till 

delaktighet. Om det finns barn i en klass som är i behov av särskilt stöd, ta in hjälp i 

klassrummet istället för att skicka iväg eleven. Anpassa klassrummet efter vad eleven behöver 

och se det inte som en börda utan som en tillgång. 

När Rodhe-Wallström skapade materialet användes inte begreppet inkludering och hon tycker 

att de aktiva lärarna har det bästa svaret på om PILEN är inkluderande. Alla lärare vi 

intervjuat är överens om att PILEN är inkluderande undervisning. Ett exempel är två elever 

som brukade gå i väg på specialundervisning någon timme i veckan p.g.a. läs- och 

skrivsvårigheter kunde vara kvar i klassrummet för att arbeta med PILEN och 

specialpedagogen kom då in i klassrummet. Detta tycker vi är ett bra exempel på inkluderande 

undervisning då alla elever får vara delaktiga i sitt eget klassrum tillsammans med sina 

kamrater. Eleven får vara delaktig i klassrummets undervisning samtidigt som han/hon får den 

hjälp han/hon behöver.  

Idag använder sig de flesta lärare av en mer progressiv syn, som innebär att man vill att 

eleverna ska vara aktiva, nyfikna, intresserade och motiverade. PILEN är ett utmärkt material 
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om man är en lärare som använder sig av den progressiva synen. Materialet är roligt, vilket 

gör att eleverna blir intresserade, de är aktiva genom olika spel och uppgifter på ett 

annorlunda sätt samt att motivationen finns hos många när de är intresserade av att lära sig. 

Finns det ett roligt material i skolan som inte består av att endast sitta och fylla i böcker hela 

tiden, kommer fler elever uppfatta skolan som lustfyllt och meningsfullt. 

Bornholmsmodellen är ett bra material att arbeta med i förskoleklass och även med de barn i 

förskolan som kommit en bra bit på vägen i deras språkutveckling. Lundberg har genom sin 

forskning kommit fram till att barn som får upptäcka språkets ljudmässiga formsida på ett 

lekfullt sätt, får en smidigare och möjligen ett mer glädjefullt möte med skriftspråkets 

avkodningskrav när de kommer till skolan. Genom att barn tidigt får lära sig att bl.a. arbeta 

med sitt språk och lära sig hur ljud låter blir det lättare för dem att avkoda i skrift. Barnen kan 

ljuda sina ord och då lättare få orden att bli rättstavade. Rodhe-Wallström har använt mycket 

av Lundbergs forskning när hon arbetade fram sitt material. Rodhe-Wallström är utbildad 

mellanstadielärare och har inte fått med sig läs- och skrivutveckling i sin utbildning och fann 

då Lundberg mycket användbar i sitt arbete. Vi känner att vi kan dra slutsatsen att Rodhe-

Wallströms material är en väldigt bra och bredare fortsättning på Lundbergs arbete. Hon har i 

sitt material också lagt en stor tyngd på fonologisk medvetenhet likt Lundberg. 

Arbetsmetoden och materialet till PILEN är bra och det är lustfyllt för eleverna. Materialet är 

otroligt strukturerat och man kan vara säker på att man får med alla bitar som man ska ha med 

inom svenska, förutom skönlitteratur och fri skrivning. Det är också väldigt varierat och man 

lär sig nya saker på olika sätt genom t.ex. laborativa medel eller arbetsblad. Eftersom det är ett 

färdigt material kan man självklart vara lite skeptisk och fundera över om det verkligen är så 

bra. Som lärare slipper man plocka från olika material och leta fram övningar och klippa och 

klistra ihop dem själv. Nu finns allt färdigt och det är bara att packa upp och kopiera. Vi 

tycker att detta verkar vara skönt eftersom man vinner mycket tid då man har mycket material 

inom svenskan. Eleverna slipper sitta och fylla i bok efter bok och får istället lära sig nya 

saker på ett lustfyllt sätt. Vi ställde oss frågan, kan man verkligen jobba med PILEN nästan 

varje dag? Vi fick sedan veta av Rodhe-Wallström att det inte är meningen att arbeta med 

PILEN varje dag eftersom eleverna kan tröttna. Det var det vi ansåg och det var skönt att höra 

att det inte var hennes tanke heller. Tre dagar i veckan är det optimala, enligt henne. 
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PILEN handlar mycket om individuellt arbete med ett antal parövningar där man visserligen 

diskuterar och samarbetar. Samspelet tillsammans i helklass uteblir dock i stort sätt och 

sammanhållningen blir kanske inte densamma som när de sitter och arbetar individuellt. 

Varvar man däremot PILEN med annat som man ska göra tror vi att det är stimulerande och 

bra för eleverna. Man får inte glömma bort den estetiska biten som t.ex. drama, rytmik, sång 

och dans. Detta var något som Rodhe-Wallström också poängterade, att det är otroligt viktigt 

att komma ihåg allt annat i svenska bl.a. den estetiska delen. 

En negativ sak med PILEN är att det är kostar mycket pengar. Det är långt ifrån alla skolor 

som har ekonomin för att gå kurser och än mindre köpa in materialet. Det är en förutsättning 

att man går kursen för att få undervisa i PILEN vilket leder till att många pedagoger på 

samma skola måste gå. I dagens samhälle, hur många skolor har råd att skicka sina lärare på 

kurser och köpa dyrt material? En del av materialutbudet måste man dessutom ha licens på 

som ska förnyas varje år vilket också kostar pengar. 

Eleverna får ut mer av lektionerna då de tycker att det är roligt. I PILEN finns färgglada bilder 

och roliga lekar och spel, vilket ibland inte alltid förekommer i annat material. Rodhe-

Wallström sa när vi träffade henne att de lagt ner mycket tanke på att det ska vara färggrant. 

Bilderna de har till materialet har delvis arbetats fram med hjälp av barn och illustratörer och 

det finns hela tiden en tanke bakom allt. Det är en fördel att alla övningar ser roliga och 

attraktiva ut för det engagerar eleverna till att jobba och lära sig nya saker. PILEN är här för 

att stanna och det blir mer eftertraktat ju fler som går kurserna och berättar vidare om 

materialet. PILEN gör skolan lite roligare helt enkelt. 

Det som förvånade oss från våra intervjuer var att alla pedagoger reagerade på begreppet 

inkludering. Vi har ofta talat om det i vår utbildning och trott att begreppet användes ofta i 

praktiken. Det har visat sig att det inte alls är så och vi blev ganska förvånade. Visserligen är 

begreppet relativt nytt men vi trodde dock att det trots det etablerat sig i skolan vid denna tid. 

Vi förklarade och pedagogerna förstod genast och kunde då besvara frågan. Pedagogerna har 

inte använt just begreppet inkludering när de talar om att få med alla elever i undervisningen 

då de inte direkt haft en definition på det. Eftersom begreppet är så pass använt på 

utbildningar kommer det förmodligen att användas mer i praktiken också. Fler och fler 

nyexaminerade kommer ut på arbetsmarknaden med nya tankar och nya arbetssätt. 
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Vi tycker att det var intressant att höra vad pedagogerna anser om PILEN i en mångkulturell 

klass. Två pedagoger hade precis motsatta åsikter trots att de arbetar på samma skola. Den ena 

pedagogen tyckte att det fungerade bra med PILEN i en mångkulturell klass och att eleverna 

bl.a. lär sig nya ord. Den andra pedagogen menade att det inte alls fungerar och att det är 

alldeles för svårt med ordförståelsen och instruktionerna. Det är för svårt för pedagogen att 

förklara för alla eleverna när så många inte förstår. Det är visserligen många nya ord och 

ibland svåra instruktioner, men är det inte meningen att eleverna ska lära sig nya ord och fråga 

en klasskompis eller lärare om hjälp? Eleverna lär sig av varandra och kan de ta hjälp av en 

klasskamrat är det bara bra. Det här svenskmaterialet är inte svårare än annat material och 

man kan individanpassa det och lägga det på elevernas nivå. Vi tror att det har mycket med 

pedagogens inställning och attityd att göra. Självklart är det en utmaning med språket men 

ingenting tyder på att det är omöjligt med PILEN i en mångkulturell klass. Eftersom man kan 

individanpassa materialet anser vi att mycket handlar om lärarens attityd. Rodhe-Wallström 

menar också att det kan vara en utmaning att använda PILEN i en mångkulturell klass 

eftersom eleverna inte har basförrådet med ord som andra elever har. Det kan då vara 

påfrestande för läraren men det går om läraren är engagerad. 

Arbetsmaterialet PILEN är utformat för att passa alla i en klass. Det finns olika 

svårighetsnivåer som gör att materialet blir individanpassat. Begreppet inkludering innebär 

också att skolan ska vara utformad på ett sätt som utgår från elevernas förutsättningar. PILEN 

är ett material som ser till vad eleverna kan och sedan bygga på med nya kunskaper. En lärare 

som vi intervjuat har en mångkulturell klass med endast tre svenska barn och det fungerar 

mycket bra även med eleverna med svenska som andra språk. Vi tror att mycket hänger på 

lärarens attityd och förutfattade meningar. Är man som lärare engagerad och verkligen kan 

göra detta med öppna armar går det förmodligen bättre än om man är negativ till det. Ställer 

man in sig på att det inte kommer fungera så gör det inte heller det.  

Rodhe-Wallström poängterar också vikten av individanpassning och att det går bara läraren 

vill. Individanpassning har varit hennes ledstjärna från dag ett när hon skapade materialet och 

det kan vi tydligt se i strukturen. Det är lätt för läraren att individualisera undervisningen med 

hjälp av PILEN och eftersom alla elever arbetar med olika saker i olika takt så skapas inget 

tävlingsmoment vilket vi tycker är toppen. Finns det elever som behöver t.ex. ett protokoll 

som läraren förberett innan som är anpassat till eleven är det ingen annan som är medveten 

om det. Alla arbetar med sina uppgifter och eleverna kan arbeta utan att känna press. 
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De sex pedagoger vi intervjuade har alla arbetat i många, många år som lärare och vi känner 

att de har mycket att jämföra med. De har erfarenheter och kan bedöma materialet på ett 

annorlunda sätt än vad vi kan. Det är strukturen och variationen som är det bästa och det är ju 

något som alla lärare strävar efter. Tidsbrist är något som lärare ständigt dras med och nu 

finns det äntligen ett material som ger mer tid åt lärare. Efter att ha lyssnat till både lärare som 

använder materialet PILEN och till skaparen av PILEN kan vi inte mer än hålla med om att 

det är ett genomtänkt material som eleverna tycker är kul.  

 

6. Avslutning 

Vårt arbete med PILEN har varit givande för både framtida arbete och för där vi befinner oss 

nu. Kommer det ett nytt material inom skolverksamheten ska man tänka och se med kritiska 

ögon. Det går inte att bedöma ett material genom enbart rekommendationer eller förutfattade 

meningar. Under arbetets gång har vi haft olika åsikter om PILEN men nu är vi så pass insatta 

att vi inte kan göra annat än att ge materialet tummen upp. Vi tror att man kan få både 

inspiration och en bättre struktur i sin undervisning med hjälp av PILEN. Det gynnar inte bara 

elevernas lärande på ett lustfyllt sätt utan det bygger hela tiden på vad eleven har för 

erfarenheter och förutsättningar vilket leder till att man som lärare kan individanpassa 

materialet efter varje enskild individ. Det går dessutom att inkludera elever i behov av stöd 

genom att ta in specialpedagogen i klassrummet för att alla elever ska känna sig delaktiga i 

undervisningen. Vi har kommit fram till att läraren måste vara engagerad och intresserad av 

att inkludera sina elever för att det ska vara möjligt och det går med hjälp av PILEN. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Caroline Rodhe-Wallström 

1. Vad har du för bakgrund och erfarenheter inom skolan? 

2. Hur kom du på idén med PILEN? Vad var grundtanken? 

3. Varför heter materialet just PILEN? 

4. När kom det första materialet ut? 

5. Hur lång tid har det tagit att sammanställa materialet? 

6. Anser du att materialet är inkluderande undervisning? 

7. Finns tanken att man ska kunna anpassa materialet efter varje enskild individ? 

8. Kan PILEN fungera i en mångkulturell klass, då språket kan vara ett problem? 

9. Vilken typ av forskning har du tagit hänsyn till när PILEN skapades? 

10. I hur stor utsträckning används PILEN i dag? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagoger 

1. Vilket år undervisar du i? 

2. Vad har du för erfarenheter av PILEN? 

3. Hur skiljer sig PILEN från annat svenskmaterial? 

4. Vad använde du för svenskmaterial innan PILEN? 

5. Tycker du att det är enkelt att använda PILEN? 

6. Finns det några nackdelar med PILEN? 

7. Vad tycker du är det bästa med arbetsmaterialet? 

8. Tycker du att PILEN är ett inkluderande arbetsmaterial? Varför/varför inte? 

9. Anser du att man kan anpassa materialet efter varje enskild individ? 

10. Hur fungerar det att arbeta med PILEN i en mångkulturell klass? 

11. Varvar du PILEN med annan svenskundervisning? 
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Bilaga 3 

ENKÄT 

Ringa in det svar du tycker passar bäst! 

 

1. Tycker du att det är roligt att arbeta med PILEN? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Oftast 

 

2. Arbetar du med PILEN varje dag? 

Ja 

Nej  

Oftast 

 

3. Tycker du att PILEN är bättre att arbeta med än ”vanlig” 

svenska? 

Ja 

Nej 

Lika bra 

 

4. Vad är det bästa med PILEN? Varför? 

 

 

________________________________________________________________ 
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5. Vad är mindre bra med PILEN? Varför? 

 

 

________________________________________________________________

   

BILAGA 4 

Hej! 

Vi är två lärarestudenter som läser på Mälardalens Högskola här i Eskilstuna. Vi skriver en C-

uppsats om svenskmaterialet PILEN och vill gärna veta vad lärare har för erfarenheter och 

synpunkter om materialet. Detta kommer att ske genom intervjuer. 

Resultaten vi får fram av intervjuerna kommer att vara anonyma i arbetet. Informationen 

kommer att sammanställas till en gemensam sammanfattning. Svaren kommer endast att 

användas till detta arbete och deltagandet är självklart frivilligt. 

Finns det några frågor eller funderingar kan ni nå oss på tel: 0736670530 eller 0704001288 

 

Med vänliga hälsningar 

Isabella Rinne och Lisa Lödesjö 


