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Den tidiga läs- och skrivinlärningen 
−  en fallstudie  
Annika Hellström & Jeanette Jonasson 

Sammanfattning 

Vi har gjort en fallstudie på en lärare – L.J, i år 1 utifrån hennes 
svenskundervisning. I år 1 består denna undervisning mest av läs- och 
skrivinlärning. Hennes klasser har ofta goda resultat i olika läsförståelsetexter, 
och vi var nyfikna på varför. Under vår utbildning har många önskat få svar om 
vilken metod som är ”bäst” vad gäller läs- och skrivinlärning. Vi har haft våra 
funderingar kring detta; är det så enkelt? Att välja en metod, den rätta, och alla lär 
sig läsa? Vårt syfte är att belysa ett fungerande arbetssätt hos en lärare och vår 
frågeställning lyder: Vad gör denna lärare för att lyckas med läs- och 
skrivundervisningen; har denne någon speciell metod? Genom fallstudiens 
fördelar, att belysa flera olika faktorer hos en företeelse, söka indentifiera de olika 
faktorer som kan tänkas bidra till detta. Vi har gjort observationer, samtalat och 
intervjuat, samt deltagit i klassens lektioner. Vidare har vi undersökt L.Js tidigare 
klass, för att se vad de minns av L.Js undervisning. I uppsatsen har vi försökt 
tolka och se varför L.J lyckats; både utifrån olika teorier, och utifrån olika 
metoder. Vi har främst använt oss av litteratur som tar upp vetenskaplig forskning 
om läs- och skrivinlärning, samt om dess metodik.  

De slutsater vi har dragit är att L.J inte har en fungerande metod, tvärtom låter 
hon flera olika metoder samverka. Vi har identifierat ett starkt och inspirerande 
ledarskap, genomtänkt möblering, medvetna val av litteratur och annat material. 
Vidare såg vi ett varierat, konkret arbetssätt med flera för eleverna aktiva inslag, 
och där samarbetsövningar och enskilt arbete varieras. Stor arbetsro i en samtidigt 
tillåtande miljö, där samtal och kommunikation står i centrum. Vår uppfattning är 
att just detta, att L.J är så framgångsrik på flera olika områden i klassrummet, 
sammantaget skapar det fungerande arbetssättet. Rätt läslära, eller rätt metod, är 
inte ensamt tillräckligt för en lyckad läs- och skrivinlärning. 
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The early reading and writing  
– a case study 

Annika Hellström & Jeanette Jonasson 

Abstract 

We have done a case study of a teacher in year 1, ”L.J” , based on her teaching in 
early reading and writing. Her classes often get good results in different reading 
tests, and we wondered why. During our studies, many students have searched the 
“best” method for teaching reading and writing. Is there one? Can you pick a 
special method, a right one, which will be the solution to it? Our purpose with this 
essay was to enlighten a teacher, and a method that “works”, and our question is 
therefore: What does L.J do to succeed with her teaching in early reading and 
writing: does she have a special method? 
 
A case study have several advantages as a method: we can analyze several 
different factors at the same time, and identify many different stages. We 
therefore carried out observations, interviews, brainstorming with L.Js former 
students and participated in her classes. In the essay, we have tried to see what 
L.Js success depends on –from different methods to different theories. We 
foremost used literature of the latest research about early reading and writing, and 
related teaching methods. The conclusion we made, was that L.J doesn’t use one 
specific method, but several. We have seen a strong and inspiring leadership, a 
conscious furnishing and relevant choices of literature and a variety of material in 
her classroom. We also discovered a varying, active and concrete teaching, where 
the pupils do their studies both in groups and by themselves. The environment in 
the classroom is calm, although the conversation and communication is important. 
We see that L.J’s god results are depending on many different things, and 
altogether it is the key to success. A single method and/or theory are not enough 
to succeed in teaching early reading and writing. 
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1 Inledning 

Det genomförs regelbundet undersökningar kring barns läs- och skrivförmåga och de 
senaste är framför allt en stor internationell undersökning Progress in International 
Reading Literacy Study, PIRLS 2001, samt en nationell undersökning, NU 2003 
(Skolverket, 2003 resp. 2004). I samband med dessa har det visat sig att elever i åk 3 
läser med sämre flyt och förståelse jämfört med resultatet från liknande undersökningar 
10 år tidigare. Detta gäller också resultaten för elever i åk 9, vilka visar på samma 
problematik. Som möjliga orsaker till resultatet anger skolverket att skillnader kan 
föreligga i undersökningarnas urval, då de senare skett i mycket större omfattning än de 
tidigare. Men det finns också ett stort antal faktorer vad gäller undervisningens 
förutsättningar, som i större eller mindre utsträckning antas ha bidragit till de 
försämrade resultaten. Som de viktigaste kan nämnas: 

• ökat datorbruk 
• ökad klasstorlek  
• antal elever med annat modersmål än svenska 
• decentralisering 
• minskade resurser till skolan 
• fritt skolval 
• friskolereformen 
• ny läroplan, Lpo 94 
• ny kursplan i svenska 

Tilläggas kan att skolverket i sitt pressmedelande, Att satsa på lärarkompetens ger 
resultat, den 18 juni 2002 , inleder med följande mening:  

 
”Lärarkompetens är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevers resultat.” 
 

Som blivande lärare ser vi detta som en mycket angelägen och viktig fråga. Oavsett 
bakomliggande orsaker till de försämrade resultaten i ovanstående undersökningar 
måste vi finna genomförbara vägar för eleverna att nå målen. Till den redan nämnda 
problematiken kommer dessutom mångfalden hos eleverna. Det är med andra ord 
många faktorer som spelar in. Vi tänker att det inte räcker med att bara välja rätt 
läslära; undervisningen är mycket mer komplex än så. Att försöka se till helheten och 
fånga just denna komplexitet blir genom en fallstudie möjligt. Och trots allt finns det 
lärare som med dessa förutsättningar fortfarande lyckas i sin läs- och 



 

 2  
   

skrivundervisning. Lärare som vi anser att det finns anledning att titta närmare på och 
dra lärdomar av 

Uppsatsen är upplagd enligt följande: 

Vi inleder med att presentera syfte och frågeställning; undersökningens innehåll och 
speciella fokus. Detta följs av en metodgenomgång - en genomgång av de metoder som 
valts och varför. Där vi tar upp termer som fallstudie, observation och 
informantintervjuer. Här motiverar vi även valet av skola och lärare. Därefter följer en 
mindre genomgång av några utvecklingspsykologiska teorier. Vi förutsätter dock att 
läsaren redan kan en del om detta, och går därför inte in så djupt på dessa teorier. De är 
mer till för repetition. Därefter kommer ett avsnitt om barns språkutveckling, 
läsinlärningen samt en del om språkpsykologi, som handlar om hur vi använder vårt 
språk och hur vi minns, hur vi hanterar och samlar information från omgivningen. Vi 
tar här även upp hur läsprocessen går till. Sedan kommer en kortare historik över 
läsundervisningen och metoder som används idag. Nästföljande kapitel tar upp 
resultaten från vår fallstudie: våra samtal med berörd lärare, våra observationer och till 
sist vår analys och våra slutsatser.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att genom en fallstudie belysa ett fungerande arbetssätt hos en lärare som 
upprepade gånger nått ett mycket gott resultat vad gäller de för skolan uppsatta målen i 
svenska. Frågeställningen blir då: Vad gör denna lärare för att lyckas med läs- och 
skrivundervisningen; har denne någon speciell metod? Finns det några omgivande 
orsaker; extra resurser i klassen, speciell litteratur, möblering etc. Analys och slutsatser 
kring fallstudien bygger vi på forskning kring barns språkinlärning.  

1.2 Metod 

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av fallstudie som forskningsmetod. En 
fallstudie är en undersökning av en speciell företeelse, ett avgränsat system (Merriam 
1994, s.24). Fördelarna med att göra en fallstudie är många; den är mer konkret och 
levande då den bl.a. innehåller fältarbete, något som utmärker kvalitativ forskning. 
Uppsatser baserade på en kvalitativ forskning skiljer sig från de traditionella, 
kvantitativa uppsatserna, då den kvalitativa forskningen är mer induktiv och holistisk, 
d.v.s. genom ett ingående resonemang kring en företeelse, där man ser till helheten, kan 
man utarbeta hypoteser och begrepp(ibid. s.32). Detta är s.k. explorativ forskning där 
tyngdpunkten ligger på själva processen. Det handlar om att förbättra förståelsen kring 
en företeelse och man utgår oftast inte från några förutbestämda hypoteser(ib. s.31). 
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Fallstudien är deskriptiv till sin karaktär och istället för att samla in många data kring 
en faktor ger den istället möjlighet att visa på komplexitetet genom att många faktorer 
observeras(ib. s.27). Fallstudien ger i denna uppsats en bild av och en speciell förståelse 
för hur en lyckad läs- och skrivinlärning kan gå till i en mångkulturell skola. Det finns 
dock en del risker med fallstudien i form av felkällor. Det vi som observatörer och 
intervjuare ser, passerar alltid genom ett filter, och tolkas utifrån våra värderingar och 
perspektiv. 

Denna möjlighet att belysa helheten uppfattade vi som den främsta fördelen i vårt val 
av forskningsmetod. Då vår uppfattning är att undervisningen är något komplext som 
inte kan förklaras genom att se till endast en eller ett par faktorer, svarar fallstudien väl 
mot vår önskan att försöka få syn på komplexiteten i undervisningssituationen. I en 
kvantitativ undersökning där vi skulle lagt tonvikt på kanske en faktor om läs- och 
skrivundervisningen och i stället undersökt den hos många olika lärare, upplever vi att 
förståelsen för utfallet hade gått förlorad. De kringliggande faktorer som inverkar på 
undervisningen hade inte blivit synliga. Genom att välja fallstudien och i det här fallet 
en lärare som vi ingående studerar fick vi möjlighet att belysa hela processen. Detta ger 
en ökad förståelse för olika faktorers inverkan både på undervisningen i sig och på 
varandra. 

Vårt underlag om vald lärares undervisning har vi samlat in genom observationer, 
samtal och intervjuer. Observationsdelen bestod av deltagande observation, och anges 
här vara bland de viktigaste metoderna för att samla information (Merriam 1994, 
s.115). Framför allt viktigt är det då man vill fånga beteenden och skeenden i klassrums 
situationer. Observationerna för vår del, bestod mycket i att observera läraren och 
elevernas beteende; personligheter, metodik, atmosfär, material etc. Men vi har också 
observerat den fysiska miljön och de därav givna förutsättningarna för undervisningen. 
Vad gäller samtal och intervjuer har vi fortlöpande haft möjlighet att ställa frågor i 
samband med de lektioner vi närvarat vid. Vi har planerat de organiserade samtalen och 
intervjuerna utifrån teorier om kvalitativ datainsamling(Kvale, 1997). De inledande 
samtalen var av informell karaktär då vi försökte få en första uppfattning kring L.J.s 
undervisning. Utifrån dessa samtal, i kombination med de första observationerna, har vi 
utformat frågor för mer formella intervjuer. Vi har genomfört två mer djupgående 
ostrukturerade intervjuer där vi utgått från fem resp. sju huvudsakliga frågeställningar 
på ämnena klassrumsklimat och svenskundervisning. Dessa fick  L.J. också tid att 
reflektera och förbereda sig på innan själva intervjuerna. Då vårt intresse har varit att 
förstå undervisningen på ett mer djupgående plan har varje fråga genererat följdfrågor, 
beroende av de givna svaren, varför valet föll på ostrukturerade intervjuer med öppna 
frågor. Utifrån intervjuresultaten har vi sedan genom uppföljande observationer gjort 
vissa jämförelser, där vi utgått från L.J. syn på vad hon tänker att hon gör mot vad vi 
uppfattar att hon gör.  
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1.3 Urval 

Vi motiverar den aktuella skolan med att den har ett blandat upptagningsområde, i 
jämförelse med andra skolor inom vårt partnerområde. Skolan har ett 
(hyres-) höghusområde med relativt stora sociala problem parallellt med en blandning 
av bostadsrätter och normala villor och dessutom den s.k. "guldkusten" (= mångmiljon 
villor utmed mälarens kant) som upptagningsområde. Det finns betydligt fler elever 
med annat modersmål här än i vissa andra skolor i närliggande områden. Vi ville ha en 
skola med elever som kan antas motsvara ett sorts genomsnitt vad gäller bakgrund och 
sociala förutsättningar. När det gäller valet av lärare så har vi haft samtal med 
specialpedagogen på skolan. Hon har följt eleverna under flera år och hon jobbar stor 
del av tiden också som speciallärare och samarbetar med alla klasser gällande 
utvärdering av elevernas läs- och skrivförmåga. Vi har också varit i kontakt med något 
som kallas "Språkoteket" där talpedagoger och speciallärare arbetar med olika uppdrag 
från bildningsförvaltningen, bl.a. fortbildning och utvärderingar kring olika metoder 
kring läs- och skrivundervisningen. Båda dessa har oberoende av varandra 
rekommenderat särskilt en lärare, i denna uppsats kallad L. J. Denna lärare har idag en 
åk 1. 
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2 Språkutveckling och läsinlärning 

Att erövra ett eller ibland flera språk är komplext och många faktorer spelar in. Vi har 
här försökt att belysa kort vad som inverkar på detta. Som Arnqvist (1993, s.20) så 
klokt påpekar så handlar det inte om att ett visst perspektiv är det ”rätta”, snarare bidrar 
varje perspektiv eller beskrivning av barn med en liten skärva när vi försöker få syn på 
språkutvecklingen. 

2.1 Utvecklingspsykologiska teorier  

För att förstå hur barnen lär sig använda språk, måste man känna till några olika 
utvecklingspsykologiska tankar. Vi kommer p.g.a. utrymmesskäl koncentrera oss på 
behavioristisk teori (Skinner), kognitiv teori (Piaget) och social 
interaktionism/sociokulturell teori (Vygotsky och Säljö), och på olika tillämpningar av 
deras teorier gällande språkinlärning 

2.1.1 Behaviorism 

B. F. Skinner (1904-1990) var beteendepsykolog. Han anser att en person är en 
organism, och det som får organismen att handla är konsekvenserna/förstärkningen. 
Förstärkningen kan vara negativ i form av straff, eller positiv i form av belöningar, 
exempelvis guldstjärnor. Den kan antingen tillföras eller avlägsnas. Vad gäller 
undervisning framhålls vikten av positiv förstärkning, men kanske än viktigare är 
undvikandet av aversiv styrning, d.v.s. bestraffningar och hot. Något som ger till följd 
än mer omotiverade elever som lär sig allt mer sofisitikerade metoder för att undgå 
skolarbetet.Man kan också använda shaping, en beteendeformning. Shaping bygger på 
att positiv förstärkning tillförs vid önskat beteende. Här förstärker man naturliga 
beteenden hos en individ som leder i riktning mot det som önskas uppnås. 

Språkinlärning enligt denna teori görs på samma sätt som övrig inlärning; gensvaret 
eleven får i sin kommunicering är viktig. Eleven får sin språkliga förmåga beroende på 
stimulansen, och lärarens roll blir därför att dels ge eleven uttrycklig respons, dels att 
uppmärksamma och benämna föremål och händelser kring barnet (Svensson 1998, 
s.23ff). Kritiken mot denna teori går att sammanfatta i dessa punkter: 

• det går inte att ge förstärkning på allt eleven säger 
• det går inte att förklara språkutveckling endast som ett resultat av miljön 
• språkutveckling handlar inte bara om upprepning och imitation. 
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Med ett ordförråd på flera tusen ord då skolan börjar är det således omöjligt att förklara 
barns språkutveckling enbart genom detta. Vad som dock kan tilläggas är att Skinners 
operanta förstärkning med framgång används bl.a. vid behandling av barn med 
talsvårigheter eller med försenad talutveckling.(Arnqvist 1993, s.29) 

2.1.2 Kognitiv teori 

Jean Piaget (1896-1980) kognitiva teori beskriver människan som social fast beroende 
av mognad. Piaget presenterar olika stadier, som alla barn ska gå igenom. Som grund 
för den kognitiva utvecklingen ligger barnens tidigare erfarenheter, och den kognitiva 
utvecklingen ligger i sin tur till grund för den språkliga utvecklingen (Svensson 1998, 
s.29ff). Den kognitiva förmågan kommer att få barnet till mer komplicerade språkliga 
uttryck. Det finns enligt Svensson (1998, s.66) samband mellan ordförrådets utveckling 
och Piagets indelning av den kognitiva utvecklingens olika stadier. Piaget talar också 
om det egocentriska talet, som ett steg mot det sociala talet. 

Enligt Piaget är det viktigt att barnet är aktivt och utforskande. Genom sina lekar får 
barnet möjlighet till att återuppleva och härma, men det är även viktigt med reflektion 
och samvaro med andra (Jerlang 1996, s.201). 

2.1.3 Interaktionism/Sociokulturell teori 

Lev S. Vygotskij ansåg att det sociala samspelet var en förutsättning för den mentala 
utvecklingen, där individens aktivitet är utgångspunkten. Han betonar en välordnad och 
stimulerande miljö som erbjuder barnet utmaningar. Jämfört med Piaget ser han inte 
barnets språkutveckling som beroende av den kognitiva utvecklingen. Språket är istället 
beroende av kulturen barnet lever i, och är redan från början inriktat på kommunikation 
(jfr egocentriskt tal). Det inre talet har alltså en social karaktär – vi tänker verbalt! 
Vygotskij ansåg att språket är ett redskap för tänkande. Aktiviteter är viktiga – många 
olika upplevelser ger mycket att kommunicera om, vilket leder till språklig utveckling. 
Vygotskij ser en brytpunkt i elevers skriftspråksutveckling då de inte längre ser skriften 
som avbildning av objekt, utan istället ser den som en avbildning av talspråket. Han 
anser att skrivandet härstammar ur ritande.  

Vi har alltid tillfällen då vi kan ta över och ta till oss – appropriera - kunskaper och 
erfarenheter från andra människor i olika (samspels)situationer. Vi människor är alltid 
på väg mot nya kunskaper, och då kan man använda sig av ZPD, zone of proximal 
development, eller närmaste utvecklingszon på svenska. Utvecklingszonen är avståndet 
mellan vad vi kan göra ensamma, och vad vi kan göra med handledning eller i 
samarbete med andra (Vygotskij 1999, s.331ff). Vygotskij menar att skolans pedagogik 
bör orientera sig mot morgondagen, inte gårdagen (ibid. s.334). Roger Säljö ser även 
han lärande ur ett sociokulturellt perspektiv.  Han framhåller en del av Vygotskijs idéer, 
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t.ex. de om appropriering och ZPD. Han ser det som Uppnådd kompetens  -> 
Utvecklingszon -> Framtida kompetens (Säljö 2000, s.122).  

Mediering är ett annat uttryck som används inom den sociokulturella teorin. Mediering 
innebär enligt Säljö (2000 s.81) ”att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 
framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och intellektuella och fysiska 
redskap”. Mediering enligt Säljö, är fysiska och språkliga redskap som hjälper oss i 
olika situationer, det kan vara abstrakta saker som vårt språk, eller konkreta föremål 
som en spade eller kalender.  

2.2 Barns tidiga språkutveckling  

Redan när barnet kommer till skolan har det ett talspråk som är långt utvecklat med  
många grammatiska regler och ett ordförråd på flera tusen ord – detta ska läs- och 
skrivundervisningen bygga på (Teleman 1991, s.89). Skolan har här en viktig uppgift 
att föra dessa elever framåt i deras språk-, tanke-, och kunskapsutveckling. För att klara 
den uppgiften är det  viktigt att ha god förståelse och kunskap om barnets tidiga 
språkutveckling.  

Språkets kanske främsta funktion är kommunikation, men det är egentligen så mycket 
mer. Språket blir ett hjälpmedel att förstå världen runt omkring oss, det hjälper till att 
organisera våra tankar och att lösa problem. Vår språkinlärning är en del av vår 
socialisation, och de som socialiserar oss primärt är våra föräldrar, framför allt under 
den första tiden. Senare får också förskola, skola, arbetsliv, kamrater och vänner ett allt 
större inflytande (Sandqvist & Teleman, s.16). I dagens samhälle spelar också 
massmedia en mycket stor roll (Bjar (red), 2006, s.25). Barnen får mycket information 
genom framförallt tv och Internet; information om skeenden som de ofta inte kan 
förstå. Detta har också ändrat villkoren för undervisningen i skolan och som ett tydligt 
exempel på det pekar Bjar (2006, s.23) på tsunamikatastrofen 2004. En händelse på 
andra sidan jorden som fick stora återverkningar i svenska skolor då elever behövde få 
hjälp med att förstå, men också för att bearbeta sorg. Det är som Bjar (2006, s.17) 
uttrycker: det språk vi utvecklar och lär är ett resultat av det liv vi lever. Det innebär att 
elverna som samlas i skolan och där möter en utbildning som är starkt reglerad och 
likartad för alla, kommer att ha vitt skilda förutsättningar för detta. Olikheter som beror 
på livsvillkor och sociala förhållanden, men också etisk och kulturell bakgrund (Bjar 
(red), 2006, s.23).  

Många elever har ett annat modersmål och skillnaderna kan då verka uppenbara, men 
också vad gäller elever med svenska som enda språk, kan den tidiga språkutvecklingen 
skilja sig mycket. Hur ser språkanvändningen ut i hemmet? Vilket talutrymme har 
barnet? Läses det mycket, både för barnet och föräldrarna själva? Det är exempel på 
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några faktorer som starkt påverkar hur språkutvecklingen kan komma att utveckla sig 
olika hos olika elever. Ett exempel kan ges som gäller medelklassen, vilka ofta har 
ansetts haft lättare att klara skolan. En trolig bidragande orsak som anges är att de i stor 
utsträckning har ett gemensamt språk med läraren, denne använder ett språk som 
överensstämmer med det som används i hemmet. Detta bidrar till en ökad förståelse 
mellan elev och lärare, något som också ställer stora krav på läraren(Arnqvist 
1993, s.63). Att kunna möta eleverna och utgå från deras förkunskaper kräver i sin tur 
kunskaper om den tidiga språkutvecklingen hos eleverna. 

Innan barnen möter möter läs- och skrivundervisningen i skolan, möter de språket - 
främst genom familjen och i många fall också genom förskolan. De har utvecklat en 
beredskap, även om de ännu inte ”knäckt” koden. Språkutvecklingen påbörjas vid 
födseln och redan små spädbarn präglas av det språk som omger dem. Ordföljden utgör 
ett sorts prosodiskt mönster, d.v.s. mönster av längd, tonhöjd, rytmik etc. (Arnqvist 
1993, s.65). Språkutvecklingen följer sedan vissa stadier och det finns generella 
slutsater som stämmer väl överens oavsett språk och kultur.  

Förskoleåldern utgör en kritisk period där språket genomgår en omfattande utveckling  
på flera områden. Vi kan dela in språkutvecklingen i tre olika områden vilka var och ett 
är av intresse att studera för att få en komplett bild av var i utvecklingen barnet befinner 
sig. Inte minst är det viktigt att ha dessa kunskaper om det visar sig att en elev har 
svårigheter med läsinlärningen. När det gäller denna uppdelning är dess innebörd 
gemensam i den litteratur vi tittat på, men språkbruket kan skilja sig något.  

Ett område är barns uttalsutveckling. En vanlig uppdelning där är den mellan fonetik 
och fonologi. Fonetik är utvecklingens fysiska karaktär, hur ljuden produceras och dess 
akustik. Fonologi är ljudens språkliga funktioner och efter vilka regler de 
används.(Arnqvist 1993, s.39) Uttalsutvecklingen går över flera stadier men det finns 
inga skarpa gränser. Man säger att ljud formade fram i munnen är lättare och kommer 
ofta före de lite knepigare ljud som formas bak i munnen. Det är dock stora individuella 
skillnader vad gäller i vilken ordningen barn tillägnar sig de olika ljuden varför det är 
svårt att säga något med bestämdhet (ibid, s.44). Under den tidiga förskoleåldern 
behandlar barn först orden i hela segment men utvecklar så småningom förmågan att 
analysera delarna. Och redan under 1960-talet såg man sambandet mellan fonologisk 
medvetenhet och läsförmåga, och detta har bevisats många gånger sedan dess i olika 
undersökningar (Svensson, s.95ff). Barn som övar den fonologiska medvetenheten får 
en bättre läsutveckling (ibid, s.33).  

Det första talet består av några få fonem där varannan är vokal och varannan 
konsonant. Mycket tyder på att barn först tillägnar sig de maximala kontrasterna i ett 
språk men med ökad erfarenhet lär de sig ett mer nyanserat språk(Håkansson 1998, 
s.21). När barnet så småningom börjar använda sig av grammatiska morfem anses detta 
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vara en skapande verksamhet då de också böjer låtsasord. Böjningar är med andra ord 
inget de lär varje ord för sig. Redan då de kommer till ett tvåordsstadium tillämpas viss 
mått av syntaktiska regler (ibid, s.51). Vanligt är dock att de försöker hålla nere antalet 
regler och då övergeneraliserar, d.v.s. de använder en och samma böjning för alla 
ord(ib.s.35). De flesta svenska barn har tillägnat sig hela det svenska fonemsystemet 
vid ca 4 års ålder. När man pratar om barnens kunskaper är det dock viktigt att skilja på 
deras förmåga att själva producera fonem och förmågan att percipiera eller uppfatta 
dem (Arnqvist 1993, s.40ff). 

Ett andra område är den semanstiska utvecklingen där framför allt ordförrådet hamnar i 
fokus. Barn lär sig under den här perioden nya ord med mycket stor lätthet och kan 
efter att ha fått benämning för något vid endast ett tillfälle, lära sig detta, s.k. ”fast 
mapping”. Genom uppföljningar är det konstaterat att detta också hamnar i 
långtidsminnet (ibid, s.45f). Vad gäller de äldre barnen kan de tillägna sig ord i princip 
lika snabbt, men de är i större behov av en förklaring, att kunna relatera nya ord till 
redan kända (ib, s.50). Fram till skolåldern bygger de ett ordförråd på ca 8000 – 12000 
ord. En svindlande siffra som det är svårt att föreställa sig. 

Att tillägna sig nya ord handlar alltså om att relatera ord och begrepp till olika 
erfarenheter och iakttagelser. De första orden är oftast ord för sådant som är konkret 
barnen, antingen sådant som rör sig eller sådant som barnet själv kan manipulera. 
Vidare är lägesord beroende av konkreta upplevelser, medan ord för tillstånd, såsom 
blöt eller kall etc, i sin tur är beroende av sensomotorisk erfarenhet. När barn lär nya 
ord testar de dess betydelse i olika sammanhang för att på så sätt bekräfta det. Detta är 
ett viktigt led, då förklaringar från vuxna kan vara svåra att förstå om det inte gäller 
konkreta saker. Till en början är ordförrådet uppbyggt av ca 70 % ord för föremål och 
30 % ord för handlingar. Det finns flera orsaker till det men ett antas vara att föremål är 
tydliga och begränsade i både tid och rum medan en handling är mer svårfångad och 
utsträckt både rumsligt och tidsmässigt (ib. s.45ff).  

Vanligt i den tidiga ordbildningen är också s.k. överextension. Detta innebär att barnen 
benämner t.ex. alla fyrfota djur som vovve, alla kvinnor som mamma osv. Vanligtvis 
har de dock ett större ordförråd vad det gäller förståelse än vad de kan själva formulera 
och använda. Exempelvis kan barn som benämner alla fordon som bil ändå peka ut t.ex. 
buss och tåg om man frågar dem. Under samma period skapar barn vid behov också 
egna ord och begrepp när ordförrådet inte räcker till, genom att kombinera redan kända 
ord(ib, s.49). Det finns också skillnader vad gäller barnets ordförråd som beror på den 
nivå som de vuxna satt i sina samtal med barnet. Skillnader som beror på om barnet 
från början endast hör ”pippi” om alla fåglar eller om de hör olika artnamn på dem. 
Detta hänger då ihop med hur de vuxna valt att benämna olika saker och inte i brister 
hos barnet vad gäller att bygga upp ordförrådet. 
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Från skolstart fram till vuxen ålder kommer ordförrådet att fördubblas. När man talar 
om ordinlärning skiljer man mellan lexikala ord och grammatiska ord. Lexikala ord är 
ord ur öppna ordklasser som sustantiv, adjektiv och verb medan grammatiska ord är ur 
slutna ordklasser som pronomen och prepositioner. De lexikala orden skiljer sig från 
den övriga språkutveckling och nya ord kan läras in hela livet. Grammatiska ord ligger 
nära den övriga grammatiska utveckling och först då barnet nått en viss grammatisk 
mognad kommer de till användning. Fonologiska och grammatiska regler i språket lärs 
in under de fyra till fem första åren och sitter sedan permanent (Håkansson 1998, 
s.77f). 

Ett tredje område är den pragmatiska utvecklingen. Det är barnets utveckling i hur 
språket ska användas. Där ingår också kroppsspråk såsom mimik och gester etc. Det 
kanske viktigaste steget här, är när barnet börjar delta i dialoger, vilket normalt sker vid 
ca två års ålder (Arnqvist 1993, s.59). Ansvaret för samtalet ligger under förskoleåldern 
på den vuxne. Genom att ställa följdfrågor, bryta ur samtalet och komma in på nya 
områden hjälps barnet till en utvecklande dialog. Också att skilja samtalet från nuet 
genom att prata om både vad som varit, men också om det som komma ska, ger barnet 
viktig övning. Små barn i förskoleåldern klarar upp till två turtagningar innan de abrupt 
byter ämne. Det är också i olika sociala sammanhang som barnet möter olika 
språkbruk, tonfall men också artighetsfraser och liknande. Att delta i en dialog är både 
kognitivt och språkligt krävande (ibid. s.60ff). 

2.2.1 Flerspråkighet 

Många barn i skolan idag är i eller är på väg in i två, eller kanske ännu fler språk 
väldigt tidigt. Det vanliga i Sverige var tidigare att man först efter flera år började med 
ett andra språk. Det är viktigt också att påpeka att de flerspråkiga elever som finns i 
skolan inte utgör någon enhetlig grupp. Skillnaderna är stora; dels genom mångfalden 
av språk, dels p.g.a. att tidigare nämnda faktorer i den tidiga språkutvecklingen har 
spelat stor roll. Det finns två sätt att tillägna sig ett andra språk på. Det ena är att barnet 
lär två språk samtidigt, s.k. simultan tvåspråkighet, och det andra är att detta lärs in då 
det redan finns ett språk, s.k. successiv tvåspråkighet. 

Den simultana språkutvecklingen följer i stort sett samma utveckling som vid inlärning 
av ett språk. En viktig iakttagelse här, är att språken utvecklas normalt sett, i olika 
sammanhang. Det som barnet kan i ett språk kan denne således sakna ord för i det 
andra språket. Ofta är det en typ av språk i hemmet och en annan genom förskola/skola. 
Språken fyller då två olika funktioner. Ordförråd och begrepp skapas alltså för den 
miljö vari språket används. Båda språken utvecklas var och ett utifrån samma 
förutsättningar som är fallet vid bara ett första språk. Därmed kan utvecklingstakten för 
de båda olika språken också skilja sig(Arnqvist 1993, s.145). Tvåspråkiga barn kan i 
vissa fall uppvisa vad som verkar vara ett sämre ordförråd än andra, enspråkig 
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kamrater. Dock visar det sig ändå, att om man slår ihop ordförråden för båda språken 
ligger de på samma nivå.  

Den succesiva tvåspråkigheten skiljer sig då det redan finns ett språk, modersmålet, när 
nästa språk lärs in. Skillnaden mellan språken är tydlig redan från början. Ett vanligt 
fenomen som uppträder vid successiv inlärning är förekomsten av s.k. interferenser; det 
är när det ena språket inverkar på det andra. Arnqvist (1993, s.148) anger tre typer av 
interferenser. Den första gäller uttal, där det andra språket kan komma att inverka på 
modersmålet. Den andra gäller begrepp och översättningar. När man lär ett begrepp 
eller en innebörd av ett ord överförs också andra ev. betydelser från modersmålet. Den 
tredje interferensen gäller satsnivån. Ordföljden utgår då från modersmålets 
språkregler. 

Det är framför allt vid successiv inlärning som vissa problem kan uppstå. Barnet har 
redan en syntax från modersmålet och ibland är skillnaderna stora. Svenskan innehåller 
t.ex. bokstavskombinationer som i vissa språk är helt otänkbara. Detta kan ställa till 
problem så att den som då lär sig svenska gör egna tillägg av fonem, före eller i ordet, 
beroende på var problemet ligger. På så sätt blir kombinationen ”godkänd” av de 
syntaktiska regler som modersmålet har (ibid, s.26f). Ett annat återkommande problem 
då svenska lärs in som andra språk, är den möjlighet till inversion, d.v.s. omkastning, 
av subjekt och verb som följer på adverb. Detta kan vara mycket svårt att lära sig och 
kan ta väldigt lång tid. Svenska barn däremot, lär sig snabbt att dra nytta av språkets 
möjlighet att placera verb antingen före eller efter substantiv. Men redan adopterade 
barn som är i fyraårsåldern eller äldre, kan ha stora problem med detta (ib, s.62ff).  

Barn har dock en stor förmåga att lära in ett andra språk, även om denna förmåga börjar 
avta tidigt. Skillnaden mellan ett första och andra språk är inte heller alltid helt tydlig 
och ett -från början - andraspråk kan ändras senare i livet och bli till ett första 
språk(Bjar 2006, s.61f). Allmänt om andraspråksinlärningen kan sägas att det är en 
kognitiv process, vilken innebär ett tidskrävande och mödosamt arbete, både vad gäller 
barn och vuxna. De svårigheter som kan uppkomma ligger framför allt i målspråkets 
speciella struktur och mindre i skillnaderna mellan modersmål och målspråk (ibid. 
s.63ff). 

2.3 Språkutveckling i skolan 

När det gäller de lite äldre, skolbarnens språkutveckling, finns inte lika mycket 
forskning som kring de minsta. Det anges framför allt tre olika perspektiv genom vilka 
läsinlärningen kan belysas. Det ena är det s.k. strukturella perspektivet. Här tittar man 
på hur eleverna tillägnar sig ett kunnande om orden och dess grammatik. Hur de lär 
skrivregler och olika textmönster. Enligt Teleman (1989, s.8) kan barn lära ända upp till 
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40 000 – 50 000 ord under grundskoletiden vilket motsvarar ca 100 ord per vecka. Han 
menar att detta visar på hur ordkunskapsträningen inom ramen för skolans undervisning 
har kvantitativt en liten inverkan på elevernas lexikala språkutveckling. De flesta 
generella regler har redan lärts innan skolålder och det sker således en stor 
språkutveckling under grundskoleåren, men den sker inte nödvändigtvis heller här i 
skolan. Vad är då skolans uppgift i detta sammanhang? Teleman (1989 s.9) anger att 
skolan har en viktig roll i att låta eleverna öva sin grammatik i mer krävande 
sammanhang. Det är vidare av vikt att eleverna får möta många ord och men också att 
de känner ett behov av dessa ord. Utvecklingen av språkförmågan och den allmänna 
kognitiva och sociala utvecklingen hänger ihop om än på ett mycket oklart sätt. 

Vi har också det s.k. funktionella perspektivet. Det största här under skoltiden är 
erövrandet av läs- och skrivkunskaper. Skriftspråket beskriver Teleman (1989 s.10) 
som framförallt offentligt och en komplettering till det privata språk men redan har. 
Men också talet utvidgas på motsvarande sätt och detta är en av skolans kanske 
viktigare uppgifter här, att ge eleverna tillgång till det offentliga språket.  

Till sist kan nämnas det s.k. pedagogiska perspektivet. Här kommer språkutvecklingen 
i ett sociologiskt-pedagogiskt perspektiv, vilket innebär att man ser till vad som hindrar 
eller stimulerar en språklig utveckling. Detta innefattar språkanvändningen i skolan, 
undervisning om språket samt träning av språkliga tekniker etc. Teleman (1989 s.11f) 
anger framför allt två sätt på vilka skolan kan stödja eleven. Det ena gäller träning i 
språkanvändning - att genom en stimulerande språkmiljö låta eleverna använda sig av 
språket  i meningsfulla sammanhang. Det andra gäller undervisningen om språk och 
språkbruk.  

2.3.1  Läsinlärning 

Vad gäller läsinlärningen kan denna delas in  i olika faser. Det första steget tar många 
barn mycket tidigt då de lär sig att känna igen bilder som symboler. Det kan vara på 
förskolan då namnet kanske kompletteras med en bild eller som i många hissar där 
bilder finns som komplement till siffrorna. Detta är ett första steg i mötet med 
symboler(Arnqvist 1993, s.88). 

Ingvar Lundberg (Sandqvist & Teleman(red),1989 s.189ff) menar att läsinlärningen går 
genom fyra olika stadier. Till en början läser inte barnen orden, men vet ändå vad det 
står. Detta kallas för pseudoläsning. Här läser barnet snarare omgivningen än själva 
skriften. Vanligt är att det läser skyltat o.d. som har specifika logotyper. Så länge snitt 
och utforming är samma läser barnet det ursprungliga ordet även om texten ändras. 
Likaså gäller omvänt, texten skriven i ett annat sammanhang kan barnet inte läsa. 
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Nästa steg är det logografiska stadiet, där varje ord behandlas som en bild. Detta stadie 
kännetecknas av att de ännu inte har knäckt koden. Barn hittar egna kännetecken för att 
känna igen vissa ord. I vilken ordning bokstäverna sen kommer brukar inte spela så stor 
roll, så länge huvuddragen finns med. 

Näst sista stadiet är det alfabetiska då man knäckt den alfabetiska koden. I detta stadie 
har eleven förstått grundprincipen och ljudar sig fram. Läsningen är mycket mödosam 
och alla bokstäver behandlas.  

I det sista, ortografiska stadiet, når läsningen automatisering och en mer avancerad 
ordavkodnig, där barnet upptäcker ändelser, förstavelser och stammar etc. I det här 
stadiet börjar eleven utveckla en betydande läsförståelse.  

Arnqvist (1993, s.91) anger ytterligare två faser som han benämner som kreativ läsning 
och kritisk läsning. Här har eleven långt närmat sig den vuxnes läsning. I den kreativa 
läsningen går eleven ett steg längre än att bara förstå texten, och kan istället se nya 
tolkningar av innehållet och förstå olika perspektiv. Eleven kan också utnyttja texten i 
nya sammanhang. Den kritiska läsningen sammanfaller med den kreativa läsningen och 
innefattar att eleven värderar texten utifrån sina egna kunskaper och förstår också att 
hämta information från olika källor. 

Skrivinlärningen går hand i hand med läsinlärningen, och för att kunna skriva är man 
beroende av samma förutsättningar som gör att man kan uttrycka sig muntligt. Vad 
gäller själva hantverket ligger den stora skillnaden mot talet i, att skrivandet ställer 
större krav på att organisera sina tankar och därefter formulera sig långt mer noggrant. 
Liksom vid läsning måste eleven automatisera skrivandet och lägga de kognitiva 
resurserna på att bearbeta innehållet.(Melin 2004, s.82ff) 

 

2.3.2  Läsinlärning hos flerspråkiga barn 

Den första läsinlärningen måste utgå från det som är känt för barnet, detta gäller alla. 
Hos flera av de elever som har ett annat modersmål en svenska uppger Susanne 
Benckert (Melin(red) 1995, s.49f) att de trots att de läser texten obehindrat saknar 
läsförståelse. Hon menar att de är tekniskt litterata men fuktionellt illiterata. För att 
kunna möta dessa elever behöver lärare idag skaffa sig kunskaper och förståelse om 
läsning på andra språk. De viktigaste åtgärderna är att förstå elevens situation. Att 
kartlägga vad eleven kan, även vad det gäller sitt modersmål. Kan eleven läsa på sitt 
första språk går det ganska snabbt att lära sig detta också på sitt andra språk. Som 
nämnts tidigare är språkerfarenheterna under de tidiga åren avhängiga den 
språkutveckling eleven haft. Benckert (ibid, s.451) pekar särkskilt på vikten av att 
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förstå vilken typ av kultur eleven levt i. Skriftspråket har i många andra kulturer inte 
alls så självklar plats som i den svenska. Många är som hon uttrycker det från en mer 
muntlig kultur. Barnet saknar då förståelse för kopplingen mellan tal och skrift. 

2.4 Språkpsykologi 

Språkpsykologi handlar om hur vi använder vårt språk och hur vi minns. Hur vi 
hanterar och lagrar olika information från omgivningen. Detta är ett komplext område 
där vi endast mycket kort beskriver vissa punkter som är viktiga för att försöka förstå 
och se olika samband mellan elevernas arbete i svenska och resultaten därav. 

2.4.1 Hur vi tolkar och minns 

Allt vi lärt oss lagras i det s.k. semantiska minnet, till skillnad från det vi upplever som 
lagras i episodminnet, där upplevelsen kan vara antingen direkt eller fiktiv 
(Melin 2004, s.24f). Det semantiska minnet består i sin tur av olika delar där vårt så 
kallade mentala lexikon är den del som är mest intressant här eftersom det är där vi har 
våra ord. Vårt språk förekommer i många varianter, dels som direkta ord, såsom 
formord och innehållsord, dels har vi lagrat fraser, böjningar och olika uttal för samma 
ord, för att nämna några. När vi läser en text hamnar den först i korttidsminnet där en 
första tolkning görs så att vi kan förstå hur den nya informationen hänger ihop med vad 
vi tidigare läst. Därefter skickas en bearbetad version till långtidsminnet där den 
ursprungliga ordalydelsen är borta. Informationen lagras i minnet på ett sätt som kan 
beskrivas som ett komplext nätverk (ibid, s.22f), där personer, händelser och platser 
etc. knyts samman genom olika band och associationer. Värt att nämna är också en 
skillnad i vuxnas och barns sätt att associera. Vuxna associerar normalt paradigmiskt, 
d.v.s. på tvären och som synonymer på t.ex. stol blir det ”fåtölj” odyl. Barn däremot 
associerar oftast syntagmatiskt, dvs. på längden och för dem är ”sitta” mer troligt som 
synonym till stol. 

Detta vårt nätverk innehåller också s.k. inferenser, en sorts automatiska slutsatser som 
vi drar genom att vi tolkar texten utifrån vad vi redan vet och vad vi förväntar oss av 
texten(ib, s.21). Inferenser kan vara nödvändiga för att förstå sammanhanget och för att 
förstå sådant som endast antyds i texten, men de kan också uppkomma då vi fyller ut 
med t.ex. tänkbara bakomliggande orsaker till en händelse och betydelsen av händelsen 
kan komma att förändras. Ju oftare vi tänker på historien ju mer kan den komma att 
bearbetas och nya inferenser kan läggas till. 

Hur vi lagrar informationen, vilka associationer och vilka bindningar som görs mellan 
t.ex. objekt och subjekt, beror på vår föreställning om det vi läser. Om vi däremot inte 
bearbetar informationen kommer detaljerna kring den att försvinna och informationen 
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kan komma att sammanblandas. För att den inte ska försvinna måste vi skapa fler 
bindningar med associativa band i vårt mentala nätverk. På så sätt gör vi informationen 
viktigare och den glöms inte bort lika lätt. 

Minnen lagras på flera platser i hjärnan och förutom episodminnet och det semantiska 
minnet räknar man också med ett procedurminne och ett igenkänningsminne (ib, s.29). 
Det första är inte språkligt lagrad information utan kunskap, som att kunna dansa 
exempelvis. Vid sådana praktiska kunskaper har vi många gånger svårt att förklara hur 
vi gör. I det senare minnet finns informationen som gör att vi inte behöver tänka på 
själva benämningen av det vi ser, utan ändå vet vad det är. Förutom att de innehåller 
olika information ligger de också på olika platser i hjärnan.  

2.4.2 Läsprocessen 

Läsning är en automatiserad process vilken kan brytas ned i flera parallella processer 
och vi redogör här kort utifrån Lars Melin och om det som han beskriver som den 
interaktionistiska läsmodellen (Melin 2004, s.37 och  46).  

För att tolka det skrivna ordet anges främst två möjligheter. Det ena är genom s.k. 
grafem-fonem omkopplare, där tecken blir ljud och tillsammans bildar de bekanta ord. 
Det andra är att direkt känna igen ordets mönster av grafiska särdrag. Det är dock 
utifrån variationen av handstilar, versaler resp. gemener, teckensnitt och liknande, inte 
möjligt att ha ett mönster för varje ord. Istället är det ordens särdragsmönster som gör 
det möjligt för ögat att känna igen och tolka det. Den första metoden, ljudning, är en 
långsam process men samtidigt nödvändig då vi ska läsa nya och obekanta ord. Den 
andra metoden, direktavkodning, är snabbare och också självklar för vanliga ord. Det 
mest troliga anges vara att vi använder båda parallellt, något som kallas för 
parallellprocessen (dual access theory), vilken också är allmänt accepterad inom 
läsforskningen (ibid. s.44).  

Det finns också en tredje modell som kallas analogimodellen (ib, s.45) som anses ha 
stor betydelse för framför allt engelskan. I det här fallet menar man att läsaren känner 
igen orddelar som är ofta återkommande. Orddelarna behöver inte bestå av någon egen 
information utan det handlar om olika bokstavskombinationer som är vanliga. Ord 
förekommer olika ofta i texter och det är hur pass vanliga och återkommande de är som 
avgör om vi har möjlighet att nöta in dem för direktavkodning. Vissa ord förekommer 
mer sällan och det är då inte möjligt att lära sig dem utan vi är tvungna att förstå dem 
genom antingen den fonologiska och/eller analogimetoden. 

Själva ordavkodningen går mycket fort, mycket fortare än vad vi egentligen stannar vid 
ordet med blicken. Resterande tid går åt till att tolka det vi läser, att förstå vad ordet 
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betyder, att hålla ordning på ordföljden, olika associationer och att hålla reda på allt 
gammalt i vårt mentala nätverk och sedan bygga på det. 

När vi läser skapar vi oss en bild av det vi läser om. Hur denna bild byggs upp beror på 
vår förförståelse och våra förväntningar, hur vi uppfattar världen men också vår 
kunskap om språk och texter. För att tolka texten använder vi oss av s.k. scheman eller 
scripts mot vilka vi tolkar texten. Här finns information så att vi känner igen texters 
uppbyggnad och språket i dem, det kan vara berättelser, fakta texter eller korta 
meddelanden etc. Olika texter byggs upp olika och vi känner igen dessa och detta styr 
mycket av våra förväntningar på texten vi läser. När vi läser och tolkar hämtar vi alltså 
information till texten från två håll och då talar man om top down, som är våra 
förväntningar och det vi redan vet samt bottom up, som är det som faktiskt står i texten. 
Samspelet mellan top down och bottom up utgör grunden i den interaktionistiska 
läsmodellen. Vi läser texten och tolkar, lägger till inferenser för att få det begripligt och 
drar fler slutsatser i vår fortsatta tolkning, allt på en gång. Läsprocessen är med andra 
ord komplex och kräver ett samspel på många nivåer samtidigt och där vår personliga 
erfarenhet spelar stor roll för hur vi uppfattar det vi läser. 

När vi läser är det första som måste ske att läsa ut och förstå de enskilda orden. Detta är 
inte helt självklart utan ord är ofta mångtydiga, som många som nästan vart fjärde ord 
anges ha mer än en betydelse (ib, s.40). Vi är här beroende av syntaxen för att göra dem 
entydiga. Syntaxen i sig själv är inte helt entydig utan den är i sin tur beroende av 
orden. Orden texten är uppbyggd av innehåller också olika mycket information.  Den 
del av texten som är mindre informationsbärande kallas redundans, vilket betyder 
ungefär överflödsinformation (ib. s.8). Det handlar inte om att texten är onödig, utan 
mer om att den delen av texten ingår som en bärande del, ett sammanhang, för att vi ska 
förstå budskapet i texten. Genom att vår kunskap och läserfarenhet växer, utgörs allt 
större del av texten av redundans och vi utläser viktig information ur endast en liten del 
av hela texten.  

Att vi kan ha ett stort ordförråd med stor förståelse vet vi och det finns en hel del 
forskning som har ägnat sig åt detta. Vad det gäller förklaringar om hur vi förstår ord, 
meningar och texter uppges en av de mer allmänt accepterade vara den som benämns 
Mortons logogenmodell (ib, s.49). Han antar i sin modell att det finns en logogen som 
aktualiserar vårt kunnande om ett ord. Logogenen kan aktiveras på två sätt där det 
första är genom top down, då vi av någon anledning associerar till ordet och det andra 
är genom bottom up, då vi hör eller läser ordet. När vi läser kan vi lättare och snabbare 
avläsa ord som hör hemma i ett textsammanhang. Genom att logogenen kan aktiveras 
på två sätt vilka också samarbetar får vi en större beredskap för ord som hänger 
samman.  
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Utifrån detta antas att orden också ligger sorterade på i alla fall två sätt hos oss. Dels 
har vi de vanligaste orden som ligger ”överst” och är lättillgängliga i vårt mentala 
lexikon hela tiden, dels har vi de ord som ligger nära texten vi läser och som kommer 
upp då vi läser. Detta gäller också ord som vi ännu inte läst men som hänger nära 
samman med texten och därmed får vi en större beredskap för dem. Denna process är 
inte helt felfri och förmågan är olika hos olika personer. När det gäller vår 
ordigenkänning går den i första hand på rotformen av ordet och det är liten skillnad i 
vår beredskap att snabbt läsa av också mer ovanliga varianter eller böjningar av ett ord 
så länge ordet är aktuellt av sammanhanget. Vidare vad det gäller satsdelar sorterar vi 
automatisk ut subjekt och objekt utifrån ordföljden. Denna förmåga att se strukturella 
samband inom satsen kallas för parsing (ib, s.52ff). Parsing sker top down och styrs av 
våra förväntningar både vad det gäller innehållet i texten men också de språkliga. 
Vidare finns det vissa selektionsregler som är av stor betydelse för vår tolkning av 
meningar. Dessa parar ihop ord med specifika egenskaper, exempelvis kommer 
specifika subjekt eller objekt som en följd av ett visst verb. Vad det gäller ordföljden 
blir denna underordnad dessa selektionsregler. Om det då är svår eller ingen ordföljd i 
kombination med allmänna egenskaper sätts därmed selektionsreglerna ur spel och vi 
kan ha mycket svårt att förstå vad det står. 

För att vi ska kunna förstå text kräver det att vi kan komplementera med sådan 
information som bara antyds i texten. Ju mer erfarna vi blir som läsare ju mer kunskap 
samlar vi på oss. Kunskap om texters uppbyggnad vilket underlättar då vi vet var i 
texten vi kan hitta information och i viss mån förutsäga också vad som sker men också 
kunskap om världen. Allt sammantaget utgör det uppbyggnaden av våra scheman mot 
vilka vi tolkar texterna och vår förmåga att läsa och tolka texter ökar markant.
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3 Undervisningen i svenska 

Efter en kort tillbakablick försöker vi här kortfattat beskriva vad som står att finna i 
olika litteratur om hur undervisningen idag bör gå till. 

3.1 Historik 

Redan under 1600-talet var läskunnigheten relativt stor. Kyrkan krävde både 
läskunnighet och förståelse (för katekes, psalmer och Bibel) i 1686 års kyrkolag. 
Läsundervisningen var en uppgift bl.a. för män knutna till kyrkan, men flyttades med 
tiden till föräldrarna. Den läsinlärningsmetod som länge av allenarådande var 
bokstaveringsmetoden. Detta fick till följd att uttalet blev skriftspråksbetonat, och 
textens innehåll av sekundär betydelse (Svensson, s.109). Ordbildsmetoden infördes i 
början av 1800-talet, men fick då inte något större genomslag.  

1842 infördes allmän skolplikt, och 1858 infördes småskolan, som tog över 
föräldrarnas ansvar. I mitten på 1800-talet kom ljudningsmetoden/syntetiska metoden 
till Sverige från Tyskland, och man ställde krav på att läsning och skrivning skulle 
följas åt. Sedan dess har diskussioner om vilken läsinlärningsmetod som ska användas, 
pågått. Författarna till denna uppsats instämmer dock i den allmänna åsikten att olika 
metoder bör komplettera varandra. Olika metoder kan användas i olika stadier, och 
beroende på elevens behov.  

3.1.1  LTG -Läsning på Talets Grund 

Fram till 1970-talet då Ulrika Leimar introducerade LTG metoden var läslärorna i 
skolorna utformade enligt den traditionella syntetiska inlärningsmodellen. Denna gick 
ut på att eleverna skulle lära sig en bokstav och ett ljud i taget, där de ljud som antogs 
vara fonetiskt lätta kom först. Detta var ett mekaniskt avkodande som ägnade liten tid 
för att bygga upp begrepp och förståelse hos eleverna. LTG var en femstegsmetod som 
utgick från barnens egna texter. Eleverna fick tillsammans med läraren diktera egna 
texter som de sedan enligt modellen bearbetade och analyserade (Leimar, 1974 s.61ff).  

Metoden var en stark kritik mot de läromedel som användes i skolorna vid den tiden 
och bygger på John B Carrols analys av läsprocessen (ibid, s.41), som framhåller att 
läsning är en rekonstruktion av talet vilket bör göras med så meningsfullt material som 
möjligt. Leimar framhåller vikten av ett dynamiskt förhållningssätt där 
klassrumsdialogen har stor betydelse (ib, s.26f): att som lärare resonera med eleverna 
om olika begrepp, och arbeta med divergenta frågor där eleverna ges utrymme att 
uttrycka egna iakttagelser i ord.  
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Leimar lägger vidare stor vikt vid arbetet med förståelse och begreppsbildning där 
kunskaperna måste ta sin utgångspunkt i vad eleverna redan kan. När de kommer till 
skolan i 6-7 årsåldern har de redan ett språk med sig och detta kan skilja sig hos 
eleverna beroende på de sociala förhållanden som finns (ib, s.18). Språkanvändning 
skiljer sig också mellan vuxna och barn och detta kräver medvetenhet hos läraren att 
genom samtal förstå eleverna och skapa gemensamma referensramar (ib, s.23ff). Hon 
framhåller också vikten av att läraren har kunskap om barns begreppsinlärning, där 
perceptionen utgör grunden. Genom ett laborativt arbetssätt får eleverna observera 
likheter och skillnader, förstå funktioner och samband istället för att få kunskap genom 
ett passivt mottagande. Ordningen i läsläran är underordnad enligt Leimars metod, till 
skillnad från de traditionella, utan det är meningsfullheten i texten och elevens 
förförståelse som är avgörande(ib, s.41). 

Vidare betoner Leimar att språkinlärning sker i en växelverkan mellan inre mognad och 
social inlärning (ib, s.18). Inlärning av ny kunskap kan bara ske om barnet är moget för 
det (jfr Piaget). LTG metoden betonar vikten av språklig medvetenhet om än med andra 
ord. Genom att analysera ordens ljud och stavelser, göra eleverna medvetna om satsers 
uppbyggnad, förstå rim etc. läggs grunden för läsinlärningen. Hon menar att 
läsprocessen är beroende av förmågan att tala och lyssna.  

Leimar talar också om det aktiva lärandet där samtalet spelar en central roll och där är 
det också viktigt hur klassrummen möbleras. Hon förespråkar en gruppmöblering för 
att främja kommunikationen i klassrummet (ib, s.51). Det är viktigt att eleverna får 
hjälpa varandra och man bör utnyttja styrkan i grupparbete där de starka kan lyfta fram 
de svaga. Ett återkommande problem som hon tar upp är tävlingsmomentet i skolan då 
eleverna jämför sig med varandra. Något som kan ha en mycket negativ inverkan på 
självförtroendet hos de elever som upplever någon form av svårighet med 
läsinlärningen. Detta motverkas, menar hon, av LTG metoden, då eleverna skapar sina 
egna texter att arbeta med. Därmed är det svårare för eleverna att jämföra sig. 

Skrivinlärningen sker parallellt med läsningen, och eleverna motiveras i ett tidigt 
stadium att börja skriva korta texter och meddelanden (ib, s.46f). Också här är 
meningsfullheten viktig. När det gäller de mindre barnen använder hon ritandet till en 
början, för att de skall kunna dokumentera sina erfarenheter och upplevelser, för att så 
småningom övergå till skriftspråket. Det är i LTG metoden mycket viktigt att det finns 
ett rikt urval litteratur av olika genrer i klassrummet som eleverna har tillgång till. Det 
måste också finnas gott om annat material som palinspel, lottospel och olika arbetsblad 
som eleverna kan välja mellan själva (ib, s.49f). 

En annan viktig skillnad är lärarens roll. Då läraren arbetar med LTG metoden övergår 
denne, från kunskapsförmedlare, till att bli en arbetsledare som hon uttrycker sig. 
Lärarens uppgift blir att hjälpa eleverna att lära sig (ib, s.50f). 
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Vad det gäller synen på läsavkodningen uppges, att inom LTG används ett syntetiskt, 
analytiskt och ordbildsförfarande tillsammans, och det är helt beroende av vad som 
passar ett visst barn i en viss situation, som avgör vilken metod som blir aktuell (ib, 
s.45).  

3.2  Läroplanen - Lpo 94 

Läroplanen förändras genom åren och när Lpo 94 kom, blev skolan mål- och 
resultatstyrd. Kommunen har ansvaret för att målen uppnås, medan de enskilda 
skolorna har ansvaret för hur det ska gå till. Tidigare beskrev läroplanerna tämligen 
exakta instruktioner om undervisningen, men utan dessa instruktioner stod många 
handfallna. Idag uttrycks Mål att sträva mot, vilka är utgångspunkt för undervisningen, 
och Mål att uppnå, vilka är de mest grundläggande kunskaperna, dessa förväntas alla 
elever uppnå. De sistnämnda är angivna för femte och nionde skolåret. I och med den 
nya läroplanen tog man också bort den traditionella stadieindelningen – på gott och ont. 
Årskurserna är borta till förmån för ”skolår”. 

I kapitlet ”En likvärdig utbildning” står detta: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 

Detta kan tolkas som att undervisningen kan individanpassas, och då den utgår från 
eleven, har eleven lättare att tillgodogöra sig undervisningen. Detta i sin tur kommer att 
förhindra skolavhopp längre fram (Allard m.fl. s.170). 

Kapitel 2:2 Kunskaper 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 
och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift 

Alla som arbetar i skolan skall 

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd  
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
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Läraren skall 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande 

Skolans ansvar och skyldigheter har ökat. Här återkommer tanken om att 
individualisera undervisningen. Vad har detta för konsekvenser för elevernas 
bedömning? Kan vi ha kvar våra gamla bedömnings- och mätmodeller? Detta måste 
man fundera på. 

3.3  Läs- och skrivundervisningen i dagens skola 
 
 

”Tidigare forskning har visat att det inte finns någon överlägsen metod för läsinlärning. 
Det går att nå målet på flera vägar.”   

(Ejeman & Molloy, (red) 1997, s.67) 
 

Citatet är hämtat ur en metodbok i svenskundervisning. Och tvärtom så framhåller 
författarna vikten av att lärare kan arbeta flexibelt. Barn lär olika och har därmed olika 
behov. Bäst möter vi dessa genom att anpassa undervisningen, dra nytta av de olika 
metoder som finns och använda den som bäst passar i en speciell situation. Detta kräver 
lärare som är väl insatta i olika metoder, men inte minst viktigt också håller sig 
uppdaterad med nya rön för att hela tiden förbättra metoderna och därmed 
undervisningen.(Ejeman & Molloy, (red) 1997, s.66f)  
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3.3.1  Läsinlärningsmetoder 

De metoder som diskuteras i läsinlärningssammanhang är ljudningsmetoden och 
helordsmetoden. Det finns enligt Svensson (1998, s.110f) tre punkter där dessa skiljer 
sig markant åt metodiskt och pedagogiskt.  

• Metoderna betonar olika delar av läsningen, där ljudningen fokuserar på 
avkodningen som ett tekniskt förvärv. Först då eleven klarar att avkoda 
övergår man till att arbeta med förståelse. Helordsmetoden å sin sida utgår 
från innehållet och genom analys av orden upptäcker språkljud och 
därigenom knäcks koden. 

• Metoderna ställer olika krav på eleven. Ljudningsmetoden förutsätter att 
eleven kan lyssna efter språkljud. Helordsmetoden bygger på en visuell 
minnesbild av ordet. Detta kräver inte att barnet har uppnått ett viss stadie i 
sin språkutveckling och gör att metoden kan användas också på mycket små 
barn. 

• Metoderna skiljer sig också så tillvida att ljudningsmetoden gör sig lämplig i 
grupp där barnen kan arbeta tillsamman med att lyssna efterpråkljud. 
Helordsmetoden passar istället bra för enskild träning då de första orden ska 
vara intressanta men också bekanta för barnet. 

Vi vill klargöra vissa begrepp som förekommer i sammanhanget. Ljudningsmetoden, 
den s.k. phonics-traditionen, är av syntetisk karaktär där man utgår från de minsta 
delarna, fonem. Genom att lära sig fler fonem kan eleven så småningom sätta samman 
dessa till ord. Helordsmetoden, är av analytisk karaktär och man utgår tvärtom från det 
hela ordet, eller till och med fraser. Ordet/frasen analyseras och man identifierar dess 
mindre delar och upptäcker på den vägen fonemen (Ejeman & Molloy, (red) 1997, 
s.70f). 

Ett annat begrepp är den s.k. Whole Language-traditionen. Detta begrepp har kommit 
till Sverige genom vad som ofta benämns som den s.k. Nya Zeelands-modellen, en 
läsinlärningsmodell framarbetad av professor M. Clay. Modellen baserar sig på ett 
helhetstänkande som tar hänsyn till människan som språklig varelse, här skapar man 
själv kunskap om sin verklighet när man lär sig nya saker. Kunskap uppstår genom 
kommunikation, i samspel med andra.  

Vanligt är att lärare idag inte använder en metod renodlat, utan de samverkar och det är 
mer uppgiftens karaktär och elevens behov som avgör vilken metod som blir aktuell. 
Två metoder som är just en sådan syntes och som har haft stor inverkan på 
undervisningen idag är LTG-metoden och Kiwimetoden. Gemensamt för båda är att de 
framhäver andra faktorer som i första hand rör materialets innehåll och inte 
avkodningsmetoden i sig. Tvärtom kan båda sätten fylla sin funktion i olika situationer 
och för olika elever (Svensson 1998, s.110f). 
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Ytterligare ett perspektiv på skillnader mellan metoder kan nämnas och det är metoder 
som betonar helhetssynen, där bl.a. LTG hör hemma, och den andra är ett 
psykolingvistiskt perspektiv vilket innebär att man främst betonar den specifika 
inlärningsstrukturen.(Ejeman & Molloy, (red) 1997, s.66f) Exempel på 
psykolingvisktisk metod är den s.k. Witting metoden (se kap.3.2.3). Denna metod 
anges som en variant av den traditionella ljudningsmetoden. 

3.3.2  Reading Recovery och Kiwimetoden 

Under 1970-talet utvecklades på Nya Zeeland ”Reading Recovery”. Detta är ett 
program som gäller tidiga insatser för de elever som riskerar att komma efter i 
läsinlärningen. Detta program har sedan 1983 haft nationell spridning där. Programmet 
tillhandahålls och finansieras av the Ministry of Education, New Zealand. Ur detta 
program har en pedagogik vuxit fram som i Sverige kommit att kallas Kiwimetoden. 

Reading Recovery utgår från ett helhetstänkande, s.k. Whole Language. Detta går ut på 
att barnen lärs att läsa och skriva med hjälp av skönlitteratur och facklitteratur. 

Det innebär följande: 

• Läroböcker ersätts av god skönlitteratur och goda faktaböcker 
• Litteraturen integreras i samtliga läroämnen i förskola och skola 
• Innehållet i böckerna bearbetas: Barnen berättar, skriver, dramatiserar, 

tecknar och sjunger etc. utgående från materialet. 

Undervisningen i Kiwimetoden stödjer sig både på helordsmetoden och 
ljudningsmetoden och beskriver hur lärare kan jobba med den tidiga läs- och 
skrivundervisningen. I undervisningen betonas det att läraren ska utgå från de 
kunskaper eleverna har, och sedan hjälpa dem vidare med olika strategier som i sin tur 
leder till ökad läsförståelse (t.ex. avsökning, förutsägelse, självkorrigering). Vidare 
betonar man att positiva förväntningar och uppmuntran är nyckeln till framgång i 
läsinlärningen (Lyckas med läsning, s.12f). Man utvärderar kontinuerligt, och 
utvärderingen ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet. Utvärderingarna är 
grundläggande (ibid. s.47).  

Man delar in eleverna i tre läsnivåer: 

• Förberedande stadiet  
• Nybörjarstadiet 
• Fortsättningsstadiet 

Man betonar också klassrumsmiljöns betydelse; att barnen i klassrummet måste mötas 
av ett överflöd av böcker och läsmaterial i olika genrer och nivåer, att väggarna ska 
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fyllas av egna skrivna alster, och att det alltid finns datorer till hands. På senare år har 
denna metod fått stort genomslag i Sverige, och påverkar undervisningen i riktning mot 
en mer helhetssyn på läsandet. Det finns dock vissa likheter med LTG, och mycket av 
det kiwimetoden står för, finns också uttryckt i Lpo 94. 

3.3.3  Wittingmetoden  

Materialet i Wittingmetoden är från början framtaget för barn som av olika anledningar 
haft problem med avkodningen. Det handlade då om en ominlärning för dessa barn. 
Metoden har utvecklats och innefattar idag också nybörjare. 

Vad gäller läsinlärningen är det barnen som ska lära sig, och förskola och skola har då 
till uppgift att underlätta denna. Här betonas förberedelserna inför läsningen. 
Förberedelser som ska öka språkmedvetenheten och erfarenheterna av 
skriftspråket.(Witting, M. 1998, s.7ff) 

Själva läsinlärningsarbetet börjar med symbolinlärning, d.v.s. barnen lär sig att 
kombinera talets språkljud med rätt symbol (-bokstav). Här ingår skrivandet direkt. I 
arbetet med symboler tränar barnen på att få till rätt bokstavsform. Nästa steg är 
sammanljudning, vilken utgår från de s.k. innehållsneutrala språkstrukturerna, genom 
att lyssna och identifiera ljud som består av en vokal och en konsonant. I detta moment 
ingår att eleverna ska lära sig läsriktningen. Dessa strukturer används också på två 
skilda, men samverkande, sätt i de två arbetsmomenten avlyssningsskrivning och fritt 
associerande. Avlyssningsskrivning innebär att eleven lyssnar-upprepar-skriver ner. Fri 
associering är början till läsförståelse och eleverna får lyssna till ljudkombinationer och 
själva avgöra vad de tycker är ett ljud.(ibid, s.54ff) 

Böcker förekommer inte från början utan införs först då barnen lärt sig sambandet 
mellan de olika ljuden och symbolerna.  

3.3.4  Att välja metod 

När undervisningen i skolan påbörjas har barnen, som vi visat på ovan, skiftande 
erfarenheter. För många barn är skriften känd, de har i olika sammanhang mött 
skriftspråket tidigare. Men för andra är den relativ okänd.(Bjar, (red) 2003, s.219)  

Rigmor Lindö (2005, s.14) framhåller vikten av lärarens medvetenhet i valet av 
litteratur. Varje skola anser hon, borde bygga upp en dynamisk läs- och skrivkultur med 
en gemensam arbetsplan. Framför allt betonar hon arbetet med att skapa läslust och att 
ha god tillgång till böcker. Vidare anser hon att gemensamma rutiner för högläsning, 
tyst läsning, boksamtal och reflekterande skrivning etc. är viktigt. Samtal och 
litteraturbearbetning är återkommande inslag i närmast all nyare litteratur vi kommit i 
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kontakt med. Det handlar om att vidga perspektiven, skapa förståelse för världen 
omkring oss. Att ge eleverna tillräckligt mycket utrymme och att använda material som 
eleven upplever som meningsfullt. Att laborera och dramatisera framhålls också. 

Carolin Liberg (Bjar (red) 2006, s.141) ställer sig dock här frågan vad det är som gör att 
vi anser att detta är goda läromiljöer. Hon gör en del didaktiska reflektioner kring vissa 
frågor där hon knyter svaret till den forskning som finns tillgänglig på området. Ett 
kritiskt förhållningssätt är något som alla lärare som arbetar i skolan måste ha i viss 
mån. Det handlar inte om att hitta fina ord och termer till läsningen utan just att kunna 
motivera på vilket sätt en övning kan föra just dessa elever framåt. Att ständigt söka 
förbättra och hitta lämpliga metoder för arbetet.(Ejeman & Molloy, (red) 1997, s.348f) 
Vad som är framgångsrikt i en klass det är inte i en annan. 

3.3.5  Kartläggning av eleverskunskaper 

Idag genomförs löpande kartläggning redan i förskolan. En avvikande eller försenad 
språkutveckling uppmärksammas då detta kan innebära att barnet befinner sig i 
riskzonen för den kommande läs- och skrivutvecklingen. Här ser man i första hand till 
barnets kommunikation i helhet(Bjar (red), s.206). 

I skolan blir kartläggningen mer och mer fokuserad på själva läs- och skrivinlärningen. 
Det finns, som vi presenterar nedan, ett par olika scheman att välja mellan som kan 
vara ett stöd i detta arbete. Något som däremot inte visar sig lika uppenbart från början 
är de ev. brister eleven har vad gäller språklig förståelse, litet ordförråd och/eller 
syntaktiska begränsningar. Detta är en förrädisk risk då detta inte behöver inverka på 
förmågan att lära sig avkoda utan ofta visar sig först senare. Då kan läs- och 
skrivsvårigheter redan vara ett faktum. Det därför viktigt att komplettera genom 
obeservationer och se till elevens hela språkutveckling(ibid, s.287) 

     LUS 

LäsUtvecklingsSchemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument, och är 
uppbyggd av steg, eller faser: 

� Fas 1: Utforskande 
� Fas 2: Expanderande 
� Fas 3: Litterat läsande 

Varje fas innehåller ett antal punkter man sedan stämmer av i ett protokoll. Läraren går 
igenom eleverna en i taget, och stämmer av var i LUS just denne befinner sig. LUS-
protokollet tittar bl.a. på om eleven stakar sig, sökläser, lustläser, ljudar bra etc. Man 
kan sedan göra ett stolpdiagram av resultaten, som utgör ett underlag för det fortsatta 
arbetet (Allard, Lundqvist & Sundblad, s.129ff). 
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     God läsutveckling 

I God Läsutveckling ger Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin(2006) redskap för 
läraren att följa, bedöma och hjälpa den enskilde elevens läsutveckling. Schemat 
läraren använder sig av, både enskilt och tillsammans med eleven, kontrollerar  

� fonologisk medvetenhet 
� ordavkodning 
� flyt i läsningen 
� läsförståelse  
� läsintresse 

Faserna samspelar, men ska ändå bedömas var för sig. Tanke är att skapa en läsprofil 
för varje elev, för att därefter kunna vidareutveckla undervisningen för denna elev. 
Samtidigt betonas att eleven ska uppleva att läsning handlar om mening, glädje, 
betydelse, budskap, upplevelse och förståelse (Lundberg & Herrlin 2006, s.10). 
Läsningen måste vara meningsfull. 

3.3.6  Läs- och skrivsvårigheter 

Elever kan erfara olika problem i samband med läs- och skrivinlärningen. Det första 
problem man upptäcker hos barn som ska lära sig läsa, är att de inte förstår den 
alfabetiska principen (Frost 2002, s. 73f). Läraren roll blir här att öva upp elevens 
fonologiska medvetenhet – att få eleven att förstå sambandet bokstav-ljud, och bli säker 
på detta. Vissa elever har svårt även för detta, och tar gärna hjälp av visuella 
kännetecken. Skriftspråket är ett ”kodat talspråk” och vissa elever har svårt att knäcka 
denna kod. Undersökningar visar på dessa tre grundproblem vid dyslexi (ibid, s.79): 

• Problem med fonologisk bearbetning 
• Verbalt korttidsminne 
• Svårigheter att finna/associera till rätt ord.  

Läsningen är inte lika naturlig och spontan som talet. Skriftspråket är en kulturell 
konstruktion och kräver mer planmässig och medveten inlärning. Barn i allmänhet lär 
inte detta spontant utan det kräver viss vuxen vägledning. När det gäller barn som 
uppvisar svårigheter med inlärningen är detta än mer påtagligt.  De flesta barn lär sig 
detta närmast, som Ingvar Lundberg (Melin (red) 1995, s.13) liknar det vid, osmotiskt. 
Barn med dylexi saknar denna ”osmos” och kräver direkt undervisning.  

Språklig medvetenheten kan inte nog betonas för att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter, få fakta är mer välunderbyggda än detta samband (ibid. s.11f). 
Undersökningar har också visat att skillnaderna mellan s.k. riskbarn som får 
tillrättalagd stimulans under förskoleåldern och de som inte får är stor. De förra uppnår 
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en genomsnittlig läsnivå medan de som blir utan utvecklar allvarliga läs- och 
skrivsvårigheter (ib. s.12). Fonologisk träning är enskilt det som gett bäst resultat. 

Elever kan också visa sig få problem i ett senare skede. De kan få problem med 
automatiseringen och/eller läsförståelsen. Den förra kan ofta också bero på den senare, 
då ett dåligt ordförråd gör att eleven inte känner igen ordet varför det måste fortsatt 
måste ljudas.  

Svårigheterna kan återfinnas under tre områden i språket.(Arnqvist 1993, s.121f): 

• Formen, eleven kan förutom den nämnda fonologin ha svårigheter med 
syntax, det kan röra grammatiska problem eller dålig satsbyggnad etc. 

• Innehållet, avser semantiska problem, framför allt ordförrådet, kan ha svårt 
att förstå, ord och begrepp används fel 

• Användningen, pragmatiska problem så som turtagning, undviker dialoger, 
kroppsspråk eller sociala regler etc. 

Det är viktigt att identifiera vari problemen ligger för att kunna sätta in lämpliga 
pedagogiska insatser. En intressant iakttagelse är att när det gäller arv och miljö är 
fonologiska problem oftare av genetisk bakgrund, medan semantiska problem oftare är 
ett resultat av miljön (Bjar (red) 2006, s.385). Däremot bör påpekas att ett svagt 
intellekt normalt inte påverkar förmågan att lära sig läsa och skriva. Eventuella hinder 
därav uppträder långt senare på en högre nivå, då läsningen ställer mycket höga krav på 
läsförtåelsen. Vad det gäller ordförrådet kan det tilläggas att detta uppges vara den 
enskilt viktigaste faktorn för att lycks i skolan (ibid. s.66). 

 Andra viktiga punkter är lust och självförtroende. Barn uppfattar ganska omedelbart 
vid skolstart om de alltid blir sist, är den som inte förstår och den som alltid har flest 
fel. Vad gäller läsningen blir de också snabbt medvetna om dess betydelse både i 
skolan men också i samhället i stort. Att då misslyckas med detta kan få allvarliga 
följder, allt från småstökiga elever i klassrummet till socio-emotionell missanpassning 
(ibid. s.10). Lässvaga barn behöver träna mycket. Tvärtom tenderar de att unvika 
läsningen. Det är påfrestande att misslyckas med något som alla andra verkar klara utan 
problem. Risken är då stor att man hamnar i en ond cirkel. Det är extra viktigt att bygga 
upp ett lustfyllt läsande för att motivera dessa elever. Självbilden påverkas lätt negativt 
i dessa situationer vilket i sin tur leder eleven ytterligare in i den onda cirkeln. 
Omgivning blir här viktig. Lärarens förväntningar har starkt inflytande på elevens egna 
förväntningar. Sambandet mellan prestation och självbild är tydligast i den negativa 
riktningen 
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4 L.J.  – lärare år 1 

Vi vill klargöra att läraren LJ valdes ut efter tips från dels specialpedagogen på den 
aktuella skolan, dels talpedagog och speciallärare med uppdrag inom hela kommunen. 
Vi kände henne ej sedan tidigare, och kunde därför gå in med objektiv och opartisk 
blick. Samtidigt finns det inga som helst antagande om att nå fram till säkra slutsatser. 
Det vi har sett är naturligtvis färgade av våra kulturella bakgrunder, men vi har ändå 
försökt att titta med kritisk blick. Vi visste inte på förhand vad vi skulle få se, och hade 
heller inga förutfattade meningar om L.J som lärare. Det är också ett medvetet val att 
jobba kring en speciell lärare, och inte en hel klass eller flera lärare.  

L.J undervisade från början på mellanstadiet under ett antal år och därefter i 
förberedelseklass under ca åtta år. Nu är hon tillbaka i den ordinarie undervisningen 
men på vad som motsvarar lågstadiet och undervisar idag en år 1.  

4.1 Samtal med L.J – En sammanställning 

L. J använder sig av en blandning av metoder då hon ska arbeta med den tidiga läs- och 
skrivinlärningen; hon ”väljer ut godbitarna” som hon uttrycker det. Hon blandar 
metoderna, och anpassar dem beroende på vad eleverna behöver träna mer på. Hon 
anpassar övningarna till ”vad de är mogna för”. L.J har ett stort urval böcker i 
klassrummet som hon valt ut, och hon jobbar mycket med ”småböcker”. Hon anser att 
det är viktigt att eleverna inte läser för svåra saker – händer det brukar hon avråda dem. 
Hon säger att föräldrarna är viktiga i den tidiga läs- och skrivinlärningen, och berättar 
om den s.k. kvart om dagen, där eleverna hemma läser högt för sina föräldrar. L.J 
tycker att det är viktigt med föräldrarnas medverkan – och påverkan. Annars tycker hon 
att det viktigaste är att eleverna kommer igång och läser.  

L.J tycker att datorer är ett bra hjälpmedel, men använder det inte så ofta. Hon anser att 
det första skrivandet ska vara en lek, och använder sig av förskolemetoder, vilket 
innebär mycket jobb med konkret och praktiskt material. Detta har hon goda 
erfarenheter av sedan hon jobbade i förberedelseklass, och tycker att eleven lättare 
”nappar” med denna metodik. Som hon säger: Det man gör med kroppen fastnar i 
knoppen. L.J korrigerar inte eleverna i början. Enligt henne är det viktigt att barnen 
närmar sig språket på ett lustfyllt sätt, och vill lämna barnets egna språk ifred. 
Undervisningen sker både i hel- och halvklass, och hon utför diagnoser 2-3 gånger per 
termin, ofta utifrån God läsutvecklingsschemat. Hon tycker att undervisningen var 
svårare förr, men att den idag ställer högre krav på effektivitet - hon märker att eleverna 
blivit mer oroliga. Även årskullarna har blivit större, och det är ofta en ekonomisk 
kamp att få tag på nya, fräscha böcker. Vad gäller de nya läro- och kursplanerna anser 
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hon inte att de påverkat henne negativt, tvärtom är det positivt att de ställer krav på 
eleverna att själva ta större ansvar och tänka själva. L.J tar ofta upp detta – 
nödvändigheten av att eleverna kan jobba självständigt, och pratar också om detta med 
eleverna. Hon svarar inte på alla frågor hon får, utan uppmanar eleverna att tänka 
själva. 

Eleverna har ett varierat arbetssätt, men hon använder sig mycket av dagböcker, sagor, 
bildkort etc. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får skriva egna texter, men trycker 
även på det muntliga. Dagens samhälle ställer stora krav på att man kan uttrycka sig 
väl, och hon tränar på detta genom att eleverna får prata och redovisa regelbundet inför 
sina kompisar. Det muntliga är enligt L.J viktigt för att utveckla barnens ordförråd, och 
jobbar gärna med att låta eleverna beskriva abstrakta känslor och tankar.  

Klassrumsklimatet arbetar hon hårt med. Eleverna får sällan byta  platser eller möblera 
om på andra sätt - det skapar oro, och hon menar dessutom att det är viktigt med 
ordning och reda. Var sak på sin plats. Det är noga att allt ska ställas tillbaka på rätt 
plats för att på detta sätt undvika prat och diskussioner. Eleverna får ofta arbeta till 
bakgrundsmusik under lektionerna för att skapa ett trivsamt klimat. Om en elev inte vill 
jobba pratar hon med den eleven och sätter upp delmål. Hon anser vidare att eleverna 
ska veta om att klassrummet är en arbetsplats, och att de är där för att jobba och lära. 
När de stiger över tröskeln ska de veta att nu är rasten slut. Om det blir alltför stökigt 
får eleverna ställa upp sig utanför klassrummet igen, eller så samlar hon dem på den 
runda mattan för samtal om ordning. Det är enligt L.J viktigt att eleverna lär sig orsak 
och verkan. Hon kommunicerar och diskuterar mycket med sina elever, både om 
praktiska saker som ordning, läxor etc. och om mer teoretiska saker, såsom skillnad 
mellan tal- och skrivspråk. Det är enligt L.J viktigt att kommunicera om allt. 

L.J anser att man måste ställa krav på eleverna. Vad gäller olika belöningssystem  
använder hon sig normalt inte av dessa utan tänker att dessa oftast uppkommer när 
något inte fungerar. Därmed menar hon inte att det på något sätt är fel med t.ex. 
”guldstjärnor”, utan upplever bara att hon inte behöver detta själv för närvarande.  

Att utveckla sig och sin undervisning är viktigt och hon söker aktivt efter nya tips och 
försöker hålla sig a jour med de senaste metoderna och trenderna. Detta genom att delta 
på kurser och föreläsningar, samt hämta inspiration ur olika lärartidningar och 
läromedelskataloger. 

4.2 Klassrumsobservationer 

Vi har gjort iakttagelser kring både själva klassrummets utformning, dess möblering 
och material mm samt att vi har gjort observationer av L.J. i undervisningssituationer. 



 

 30  
   

4.2.1 Klassrumsklimat 

Det råder arbetsro och de samtal mellan eleverna som förs är för det mesta lågmälda. 
Eleverna sitter vid större bord med 3-4 elever runt varje bord. De arbetar självständigt 
och i stort sett alla har fått flertalet uppgifter gjorda under lektionstid. Ett passande 
uttryck skulle vara att eleverna visar stor flit.  

De samtal som förs mellan eleverna rör både skolarbetet och fritiden. Det är vanligt att 
de frågar varandra om hjälp innan de vänder sig till läraren.  

Vid vissa lektioner går eleverna tyst in och börjar självständigt att arbeta direkt. 

Eleverna håller i flera fall hårt på de klassrumsregler de tillsammans med läraren har 
utarbetat, framför allt gäller det regeln om att respektera varandra. Om någon glömmer 
sig och skrattar eller kommenterar en kamrat kommer motreaktioner från kamraterna 
direkt om varför det inte är lämpligt. 

4.2.2 Lärarrollen  

L. J. visar en stor variation i undervisningen. Samlingar och genomgångar sker i ring på 
golvet. Genom att använda sig av många olika material får barnen möjlighet att konkret  
lära sig innebörden av och förstå för olika begrepp m.m. Vi har observerat ett tydligt 
inslag av förskolepedagogik i samband med detta både genom hennes väldigt konkreta 
arbetssätt och sen genom ett medvetet språk där hon är tydlig och använder t.ex. ”du” 
när hon ger kollektiva instruktioner. 

Att ge tydliga och förståeliga instruktioner är för L.J ett mycket viktigt inslag. Genom 
att förklara på olika sätt och förvissa sig om att alla barn har förstått, manar hon sen till 
självständighet och ansvar hos eleverna. Alla ska först försöka lösa sina uppgifter på 
egen hand innan de ber om hjälp. I våra observationer var detta också mycket tydligt 
bland eleverna då de först försökte på egen hand men också genom att ta hjälp av 
kompisarna. 

4.2.3 Ledarskap 

L. J. visar ett mycket tydligt ledarskap i klassrummet varför vi har valt att redovisa det 
som en särskild punkt. Hon ger ett mycket avslappnat och vänligt intryck parallellt med 
att hon samtidigt har auktoritet. Reglerna efterlevs med stor konsekvens varför de också 
blir tydliga. L. J. har en viss distans till eleverna där hon visar på en tydlig roll som 
lärare och vuxen. Samtidigt möter hon eleverna på deras nivå, sitter lågt i samlingen 
och hukar sig och på andra sätt avdramatiserar mötet mellan vuxen och elev i många 
samtal med eleverna. 
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4.2.4 Läromedel och undervisningsmaterial 

Eleverna arbetar med ett läsematerial som har två nivåer beroende på förkunskaperna. 
Parallellt arbetar de med ett skrivmaterial som till stor del bygger på språkmedvetenhet 
och där eleverna får träna på att lyssna in olika fonem. De arbetar också i en skrivbok 
där varje bokstav tränas enskilt. 

Det finns rikligt med laborativt material med särskilda hyllor för olika ämnen. Vad 
gäller svenskan finns det mycket i form av bl.a. olika spel, berättar- och händelsekort, 
det finns också flera olika bildmaterial och sagokort. I samband med genomgång för de 
enskilda bokstäverna använder L.J. konkret material som t.ex. språkpåsar med föremål 
o.d. som kan användas på flera sätt för att träna eleverna i att lyssna in det eller de 
aktuella fonem som bokstaven representerar. 

Det finns vidare ett stort utbud av litteratur av olika genrer och svårighetsgrad, 
skönlitteratur i form av traditionella sagor och bilderböcker samt modernare 
barnlitteratur men också flertalet faktaböcker av varierande slag. Vidare finns också en 
separat hylla med ”börja läsa”-böcker som är nivågrupperade. Dessa ingår i elevernas 
arbete med ”läshattar” som är ett arbetssätt där de på ett enkelt sätt lär dem 
dokumentera och ger dem en överblick av vad de läst. Eleverna väljer själva böcker 
utifrån deras förkunskap och förväntas i viss mån kunna bedöma lämpligheten i boken. 

Tidigt i undervisningen skriver eleverna texter till bilder samt att de får träna på att föra 
en sorts dagbok, den s.k. delfin-boken där eleverna till en början får rita som 
dokumentation och senare skriva med lärarens hjälp för att till sist skriva själva. De 
utgår från något de gjort och ska skriva om vad de lärt sig. I ett första skede kan detta 
gälla vad som helst och vart efter de blir bättre på att utvärdera sina insatser ska det 
gälla skolarbetet. 

4.3 Brainstorm med elever i år 3 

Tillsammans med de tidigare eleverna pratade vi fritt i helklass om tiden hos L.J. och 
de första läs- och skrivlektionerna i skolan. Tillsammans fick de försöka komma ihåg 
vad de gjort, om de tyckt att det har varit bra och intressant samt berätta en del kring 
vilka läsvanor de har idag. 

4.3.1 Samtalets genomförande 

Vårt syfte med samtalet med dessa elever var att försöka se hur de upplevt tiden hos 
L.J. och samtidigt se vilka intryck de fått, hur de minns svenska lektionerna utan allt för 
mycket styrning från oss. Det som är viktigt att tänka på var att de har precis börjat år 3 
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och fått en ny lärare med allt vad det innebär varför vi ansåg att viss styrning och 
påminnelse från vår sida dock skulle vara nödvändig för att få igång eleverna. För att 
ytterligare låta eleverna ta viss hjälp att komma ihåg valde vi att genomföra samtalet i 
helklass så att de skulle kunna bygga vidare på varandras berättelser. Vi lät eleverna 
berätta och skrev ner detta på tavlan. 

Vårt intryck av detta samtal är att det var svårt för eleverna att minnas men vi kan 
samtidigt inte dra några direkta slutsatser kring orsaken. Eleverna orienterar sig i stor 
utsträckning i nuet vilket tar viss överhand när det gäller deras tankar kring läsning och 
skrivning.   

Resultat av samtalet 

• Dagbok, den s.k. delfin-boken   – några har fortsatt att skriva hemma. 
• Egen planering av svenska lektionerna.  
• Läsläxa – skriva av och återberätta. 
• Korsord. 
• Teater och uppträdanden. 
• Sagor och berättelser utifrån sagokortlekar, bilder och berättarkort, de har 

både skrivit tillsammans och individuellt. 
• Projekt om rymden, redovisning på scen med mikrofon. 
• Mycket böcker i klassrummet, mer sällan till biblioteket annat än då någon 

bok saknades, de allra flesta läser böcker och serietidningar hemma idag. 
Några även dagstidningar som aftonbladet och de som åker tåg också metro, 
ytterligare några läser veckomagasin som t.ex. Okej och Frida. 

• Brevskrivning till tomten – några få har fortsatt själva och haft brevkompisar, 
däremot chattar många via MSN och skriver även kortfattade mail till 
varandra.



 

 33  
   

5 Ledarskap  

Stämningen i olika klassrum kan variera. Respekt såväl som mellan lärare och elev som 
mellan eleverna själva är viktigt för att skapa arbetsro och trygghet i klasssen. Vi gör 
här en kort reflektion kring L.J.’s ledarskap och belyser den utifrån relevant litteratur 

5.1 LJs ledarskap 

Inlärningen ska som bekant utgå från individen, och förutsättningar för en lyckad 
inlärning är bl.a. att eleverna känner sig motiverade, trygga, koncentrerade och 
inspirerade. Vi lärare måste vara medvetna om detta, och skapa en klassrumsmiljö där 
dessa villkor är uppfyllda. L.J talar ofta om klassrumsklimatet, och utifrån våra 
observationer konstaterade vi att L.J visade ett starkt ledarskap. Däremot är vår 
uppfattning att detta ledarskap inte är helt medvetet eller utarbetat från några teorier om 
ledarskap. Det bygger närmast på de värderingar L.J har om uppförande och den 
erfarenhet hon har av att fostra barn. Hon har dock flera inslag som direkt syftar till att 
skapa ordning och god stämning, som t.ex. då hon arbetar med olika gruppstärkande 
övningar eller då hon ser fördelarna med att eleverna i görs delaktiga i ansvaret att 
skapa arbetsro.  

Man kan dela in ledarskapet i två delar. Den första delen handlar om att skapa struktur 
– planering, styrning etc., medan den andra delen handlar om att skapa trygghet och 
öppenhet, att ge stöd och bekräftelse (Ohlson 1996, s.69). Båda dessa delar är synliga i 
LJs lärarskap. Det finns också olika typer av ledare, exempelvis den auktoritära 
ledaren, den demokratiska ledaren, den emotionella ledaren etc. Oftast arbetar en ledare 
efter en specifik teori, med inslag av andra teorier (ibid, s.70ff). Kreativitet och 
skapande är dock viktiga inslag i det pedagogiska ledarskapet (ib, s.103ff). Även 
pedagogens erfarenhet, personlighet och intressen spelar roll. I intervjuerna med LJ 
framkom att hon är intresserad av nya teorier och riktningar inom pedagogiken, något 
som vi tror påverkar hennes ledarskap positivt.  

Enligt Ohlson (1996, s.108) påverkarkar detta ledarskapet: 

• åldern hos de som ska ledas 
• gruppens storlek 
• erfarenheten hos de som ska ledas 
• gruppens sammansättning 

Även yttre faktorer, såsom tid, utrymme, buller etc. påverkar. 
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En bra ledare måste också kunna arbeta utifrån ett individperspektiv, likväl som ett 
grupporienterat perspektiv. Ur ett grupporienterat perspektiv är ”lagandan” viktig 
(ib, s.114ff). L.J verkar jobba medvetet med det senare, och det märks att eleverna i 
hennes klass har respekt för varandra. L.J nämnde också hur viktigt det var att ställa 
krav. Och en stark ledare bör alltid förvänta sig det bästa av de som leds, och alltid ge 
feedback. Steinberg (2005, s.22) använder ett uttryck som vi tycker passar in på L.Js 
ledarskap: kärlek och struktur. Vidare ger Steinberg (2005, s.52f) också exempel på den 
effektiva gruppen: efter att läraren gett instruktioner till en övning, vet de direkt vad de 
ska göra och vart de ska ta vägen. Detta var tydligt i LJs klass. I en mindre effektiv 
klass kan det uppkomma ett helt annat scenario, där eleverna ställer en massa frågor om 
uppgiften, driver runt och letar efter material, eller börja bråka. Visserligen kan detta 
hända i L.Js klass vid enstaka tillfällen, men hon återfår snabbt kontrollen.  

Vi tror att L.Js tydlighet vid genomgångar har stor betydelse här. Steinberg(2005, s.68) 
presenterar en mall för genomgångar i sex steg, som vi tycker oss se återkomma hos L.J 
: 

1. Förberedelse för uppmärksamhet 
2. Att få gruppens uppmärksamhet 
3. Instruktionsgivning 
4. Övergången med kontrollfrågorna Var?, När?, Vad?, Hur? Och Vem? 
5. Enskilt arbete eller grupparbete 
6. Avslut och uppföljning 

Detta för oss till något Lorraine Monroe uttryckt: 

”När en lärare är uppriktig och bestämd i klassrummet, ger barnen omedvetet honom 
eller henne tillåtelse att undervisa dem. Och utan den tillåtelsen sker ingen inlärning.” 
(Monroe 1998, s.138)
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6  Analys 

I vår analys försöker vi knyta L.Js undervisning till litteraturen och genom det förstå 
den positiva eller negativa inverkan undervisningen kan ha på elevernas 
språkutveckling. 

6.1 Utvecklingspsykologi 

Hur kan vi förstå L.J lyckade resultat utifrån de utvecklingspsykologiska teorierna? Om 
man anlägger en behavioristisk teori, så noterade vi att L.J själv inte använder sig av 
belöningar, t.ex. guldstjärnor. Det behövdes enligt L.J bara om något absolut inte 
fungerade. Samtidigt finns det andra sätt att ge belöningar, exempelvis positiv 
förstärkning i form av beröm eller uppmuntran, vilket vi såg mycket av. L.J talar också 
om orsak och verkan; om det är stökigt får eleverna ställa upp sig utanför klassrummet 
igen, eller så samlar hon eleverna på mattan för samtal. Inom behaviorismen är 
gensvaret eleven får i sin kommunicering viktig. Som vi skrev tidigare, får eleven sin 
språkliga förmåga beroende på stimulansen, och läraren (L.Js) roll blir därför att dels ge 
eleven respons, dels att uppmärksamma och benämna föremål och händelser kring 
eleven – detta är uppenbart att L.J är noga med.  

Om man ska förstå L.J utifrån den kognitiva teorin, skulle det vara möjligt att tolka in 
Piagets tankar om mognad i hennes sätt att undervisa. I samtal uttryckte hon att det var 
viktigt att eleverna inte läste för svåra saker, d.v.s. böcker hennes elever inte var mogna 
för. Om det händer brukar hon avråda dem. Piaget ser att individens utveckling är 
beroende av social utveckling, vilket även L.J tänkt på då hon placerat eleverna 
gruppvis i klassrummet. Även leken har en viktig del i den kognitiva teorin, och det är 
något L.J har med sig, då hon uttrycker att lärande ska vara lustfyllt. L.Js nuvarande 
elever befinner sig i det Piaget anser vara det tredje stadiet: den konkret-operationella 
perioden. Detta innebär att eleverna förstår på ett nytt sätt; de kan dra slutledningar, de 
har förståelse för tid och rum etc. Men de behöver fortfarande det konkreta för att 
genomföra de logiska tankarna. Här kan man dra parallellen till L.Js sätt att blanda 
praktiska övningar med mer traditionella, t.ex. i arbetet med bokstaven ”E”: samtidigt 
som eleverna har sina arbetsböcker, har de gruppövningar i ring med konkreta föremål 
som börjar på och/eller innehåller bokstaven ”E”. I detta fall hade eleverna även fått ett 
hemligt brev, där de uppmanades att leda efter något som innehåller ”E” i den tredje 
lådan. Eleverna rusade runt i klassrummet och öppnade tredje lådan i alla byråer som 
fanns, tills de hittade ett paket kex de fick dela på. Här finns Piagets tankar om barnet 
som aktiv och utforskande. Som vi tidigare beskrev, finns det mycket laborativt 
material med särskilda hyllor för olika ämnen. I svenskan finns olika spel, berättar- och 
händelsekort, sagokort, språkpåsar med föremål etc. 
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Den sociokulturella teorin, som Vygotsky representerar, betonar bl.a. den sociala 
miljön, där individens aktivitet är utgångspunkten. Miljön ska vara välordnad och 
stimulerande, och erbjuda utmaningar. L.J betonar också behovet av en bra miljö i 
klassrummet. Hon är noga med ordningen, och har mycket stimulerande och 
inspirerande material att välja på, både inom läs- och skrivinlärning (se ovan) och 
matematik. Detta kan man också se som medierande redskap. Inom denna teori är 
språket viktigt, språket är ett redskap för tänkande. Aktiviteter är viktiga; ju fler 
upplevelser, desto mer att kommunicera om. Det är för L.J viktigt med kommunikation, 
både om praktiska saker som ordning, läxor etc. och om mer teoretiska saker, som 
skillnaden mellan tal- och skrivspråk. Hon tar inte för givet att eleverna ska förstå, utan 
ger tydliga instruktioner. Det muntliga är viktigt för att utveckla ordförrådet, och som 
vi skrev tidigare, jobbar hon gärna med att låta eleverna beskriva abstrakta känslor och 
tankar. Eleverna får också träna på att tala och redovisa inför sina klasskamrater. L.J 
arbetar även utifrån vad som kan ses som ZPD. Eleverna sitter gruppvis, och enligt våra 
observationer frågar de gärna varandra innan de vänder sig till L.J. Tillsammans kan de 
på så sätt lösa långt fler uppgifter och problem utan lärarens inblandning, än vad de 
skulle klarat enskilt. Vi såg ett positivt samarbete mellan eleverna, och de får mycket 
gjort. 

6.2 Språkanvändning 

I klassen vi gjorde vår fallstudie i, finns det många elever med skiftande bakgrund – 
både socialt och kulturellt. Det är därför viktigt att läraren tar hänsyn till att 
språkreglerna, den sociala interaktionen hemma och i klassrummet skiljer sig, och inte 
tar ifrån eleverna sitt språk. Läraren måste bygga vidare på den kompetens eleven har, 
och utveckla den, t.ex. som L.J gör; hon tar inte för givet att eleven redan kan och vet 
allt, utan hon diskuterar och kommunicerar om allt. Hon gör det också på ett medvetet 
och avpassat sätt. Syftar hennes talande till att ge instruktioner gör hon det kortfattat 
och tydligt, samtidigt som hon använder visuell förstärkning genom att visa den bok 
eller det material som hon avser. Det hon vill få fram försvinner inte i långa meningar 
vilket gör det lättare att förstå, särskilt för de barn som inte har svenska språket så bra 
ännu. När man befinner sig på en relativt låg nivå i sin språkutveckling har man som vi 
sett svårare att finna ut det som är informationsbärande vilket vi antar är den starkaste 
orsaken här.  

Vid andra tillfällen då samtalet i sig självt ingår som en del i undervisningen använder 
L.J ett mer nyanserat språk med eleverna. Hon är fortfarande tydlig men undviker vad 
vi kan förstå inga ord för att de är svåra eller krångliga. Vad vi däremot noterade är att 
hon i stor utsträckning ”talar dubbelt”, d.v.s. hon fyller ofta i med enklare begrepp utan 
att någon egentligen frågat. L.J har flera gånger betonat att hon använder sig av sådant 
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hon märker fungerar och vi antar att hennes förmåga att så medvetet anpassa sitt språk i 
olika situationer är ett resultat av att hon arbetat många år i förberedelse klass. 

De många språkliga erfarenheter L.Js undervisning ger eleverna, både via litteratur och 
muntligt, är mycket viktiga för den kommande läsningen. Som vi sett vad gäller 
läsprocessen använder vi interferenser i stor utsträckning, d.v.s. vi drar slutsatser och 
lägger till vid behov för att förstå texten. För att kunna utveckla denna förmåga kräver 
det stor erfarenhet, koder kräver att eleverna lär sig om olika sammanhang och får 
också förväntningar på innehållet. 

6.2.1 Talövningar 

Hennes sätt att använda muntlig framställning är viktig, och vi tror att detta är något 
som allmänt behöver prioriteras mer i skolan. Att kunna uttrycka sig muntligt är en 
grundförutsättning för att också kunna uttrycka sig skriftligt. Som vi tidigare nämnt 
betonas vikten av att eleverna får använda språket i olika sammanhang. Att förmedla 
olika budskap till kamraterna stimulerar användningen av ett rikt ordspråk och skapar 
också ett behov av att använda orden, något vi också sett framhålls som viktigt. 
Eleverna får möjlighet till träning som ger dem medvetenhet om hur olika 
framställningar mottas olika av de som lyssnar. Denna typ av feedback kommer här i 
direkt anslutning till att eleven använder språket. När de sen uttrycker sig skriftligt blir 
det en stor fördröjning från det att eleven formulerat något till att mottagaren reagerar 
på det. Det blir långt mer abstrakt att ta till sig den typen av kritik än att själv uppleva 
hur mottagaren reagerar. Förutom att responsen är direkta får eleven också möjlighet att 
se och uppleva mottagarens reaktioner. Återigen ser vi kopplingarna till den sociala 
interaktionen som är så viktig, att språkutvecklingen sker i samvaro med andra. 
Ytterligare en viktig aspekt här är tillägnandet av ett mer offentligt språkbruk. Eleven 
för en monolog eller dialog mot alla i klassen. Även om det muntliga sker i en 
gemensam kontext så är den inte lika tydlig som i samtal med nära kompisar, utan 
ställer större krav på ett mer fristående innehåll om budskapet ska gå fram till alla i 
klassen. 

6.2.2 Konkret och varierat arbetssätt 

Det man gör med kroppen fastnar i knoppen, var en mening som fastnade hos oss, och 
som vi tyckte kännetecknade L.Js undervisning. Hennes varierade arbetssätt är också 
viktigt för att möta elevernas olika behov. Detta menar vi då hon genom att ge flera 
infallsvinklar till undervisningen ökar chansen att varje elev kan känna igen sig och 
därmed kunna knyta det nya till sina tidigare kunskaper. Vi har också sett att elever 
löser problem olika. Också här har hennes varierande arbetssätt fördelar, då hon 
presenterar flera perspektiv och ingångar.  
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Som exempel kan vi återgå till övningen med bokstaven ”E”. L.J förutsätter inte här att 
alla elever har kommit lika långt i sin språkliga medvetenhet. Genom att använda 
fonologiska övningar får de elever som kommit långt möjlighet att repetera och 
aktualisera sina kunskaper, parallellt med att de elever som har eventuella brister får 
möjlighet att träna på att lyssna in ljuden. Att den fonologiska medvetenheten kan ha en 
avgörande roll för läsinlärning har vi sett, och detta ger läraren stora möjligheter att 
vinnlägga sig om att alla faktiskt behärskar detta. Att de elever som redan behärskar 
detta inte ser övningen som meningsfull är inte vår uppfattning utifrån våra 
observationer. Alla tycker det är intressant och är mycket delaktiga. Vi ser en fördel 
istället att de elever som kan här får visa det och får känna sig duktiga. Att lyckas och 
känna självförtroende är som vi också sett viktigt. Tilläggas kan att dessa elever får 
stimulans och utmaning i det individuella arbetet som följer på varje genomgång. 

Vi tänker också att genom ett konkret arbetssätt som förstärks visuellt på olika sätt, 
parallellt med många fysiska aktiviteter för eleverna, ökar hon chanserna för eleverna 
att också här skapa många associationer kring varje begrepp. Detta har vi sett är viktigt 
för läsförståelsen, dels för att kunskaperna ska kunna komma att plockas fram smidigt, 
dels för att bli ihågkomna med så många detaljer som möjligt. Men vi har också sett att 
olika typer av erfarenheter lagras på olika ställen, vilket i sin tur innebär fler 
möjligheter att minnas och plocka fram rätt begrepp. 

6.3 Klassrumsmiljö 

Klassrumsmiljön är väl planerad, både gällande yttre faktorer, som bordsplacering och 
material, som mer abstrakta saker, som ordning och lugn och ro. Detta tror vi har stor, 
positiv betydelse för elevernas läs- och skrivinlärning på flera sätt.  

Möbleringen, inte minst ur den redovisade socio-kulturella aspekten. Då hon ger 
utrymme för informella samtal mellan eleverna i samband med skolarbetet öppnar hon 
för samarbete mellan eleverna. De får möjlighet att i ett för dem meningsfullt 
sammanhang aktivt samtala, att argumentera och ställa frågor. Det framgår med största 
tydlighet i den litteratur vi tittat på att det är just genom att ingå och vara delaktig i 
språkanvändandet som eleven utvecklar sitt språk. Samtalen mellan eleverna själva 
kompletterar lärarledda samtal. De sistnämnda är som vi sett viktiga för att utveckla 
samtalen och föra dem till högre nivåer. Men att också träna i icke tillrätta lagda samtal 
upplever vi är ett viktigt inslag. Eleven har då möjlighet att på egen hand försöka föra 
samtalet framåt, att få prova de strategier som denne mött hos läraren. Med positiva 
förebilder av intressanta samtal ser vi hur kraven på de egna kan komma att öka. Då 
samtal ofta uppkommer ur frågor om arbetet kan misslyckanden här som vi ser det vara 
en drivkraft till att förbättra tekniken då eleven är motiverad att få det svar den behöver 
för att komma vidare. Medvetenheten att eleven själva kan påverka och förändra t.ex. 



 

 39  
   

samtalens utång har stora möjligheter att växa fram i L.J metakognitiva arbetssätt, d.v.s. 
att hon kommunicerar mycket också om kunskaperna. Detta gör att eleverna blir 
medvetna om att saker inte ”bara blir”, utan de har ett ansvar i varför olika företeelser 
utvecklas i en viss riktning. 

6.3.1 Material 

Materialet är genomtänkt, både till innehåll och placering. L.J anser att det är viktigt att 
detta är lättillgängligt och har sin bestämda plats så att eleverna snabbt kan bli 
självständiga och vid behov själva både räkna ut vilket material som behövs och var 
detta finns. Att ha ett brett utbud av material menar hon är viktigt för att tillgodo se alla. 
På så sätt ökar chanserna att varje barn kan hitta något som svarar mot just deras sätt att 
jobba. Som vi tolkar situationen ser vi det mycket positivt att eleverna får prova olika 
sätt och då kan finna det som fungerar för just denne. Det är då eleven som finner vad 
som passar. Om man ska möta eleven på just dennes nivå tror vi att detta är mer 
framgångsrikt än om läraren försöker tolka vad eleven kan och inte kan och sen försöka 
lotsa eleven rätt. Vi upplever att det här finns många punkter som kan bli fel. Om 
eleven har en vitt skild social och/eller kulturell bakgrund är det mycket svårt att 
verkligen förstå innebörden av elevens uppfattning av verkligheten. Läraren måste här 
utgå från flera antaganden och det är inte troligt att eleven har någon förståelse för de 
olika perspektiv på omvärlden som kan finnas. Därför är det heller inte troligt att eleven 
kan ”rätta” läraren om denne inte känner igen sig. Vi ser därför stora fördelar i L.J sätt 
då eleven själv kan hitta olika vägar att binda samman sina nya kunskaper med de 
befintliga.  

6.3.2 Litteratur i undervisningen 

L.J har mycket böcker i klassrummet, i flera olika genrer, vikten av detta betonas 
återkommande i litteraturen. Böcker som också kommer till användning. Läsningen ges 
stort utrymme i undervisningen och hon har även projekt med läsläxor utöver de 
veckovis återkommande. Detta placerar läsutvecklingen väldigt centralt. Läsning är 
som vi har sett en färdighet som kräver övning. Att som L.J i sin undervisning ge 
eleverna möjlighet att ta del av många texter och då samtidigt många olika texter ger 
eleverna flera fördelar. Eleverna lär sig om olika genrer och typer av texter. Vidare kan 
antas att olika texter kompletterar varandra vad gäller ordbruk vilket också positivt 
påverkar vårt ordförråd och vår begreppsbildning. Men det ger eleverna erfarenhet av 
textmönster och grammatiska regler också. Sammantaget ökar detta förförståelsen 
genom att bygga upp och bygga ut de s.k. scripts som används vid tolkning av texter. 
Men också genom att de får orden i många olika sammanhang bygger de upp fler 
associationer kring dem vilket gör att de tolkar ordet lättare och snabbare framöver. Vi 
har också sett att ord aktiveras och ”flyter upp till ytan” av texter där vi kan förvänta 
oss dem. För att en sån beredskap ska vara möjlig kräver det att vi har kunskaper och 
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ordförråd kring texten. Ett brett ordförråd och många erfarenheter av olika litteratur, 
kan spela stor roll huruvida eleverna kommer att kunna ta sig förbi ljudningsfasen. 
Automatisering av läsandet kan som vi sett hindras om eleven har svårt att förstå 
innehållet. 

Rik tillgång på olika litteratur har kunskapsmässiga vinster också när man ser till 
innehållet. Vi har sett att eleverna kan förväntas ha vitt skilda erfarenheter med sig i 
bagaget då de kommer till skolan. Genom litteraturen kan eleverna skapa både nya 
erfarenheter och inte minst gemensamma erfarenheter. Återkommande i litteraturen 
uppges vikten av att nya kunskaper måste utgå från sådant som är känt för eleven. Att 
bygga upp en gemensam referensram varifrån den fortsatta undervisningen kan ta sin 
utgångspunkt blir här en mycket viktig uppgift för lärare som tar emot nya elever i 
skolan. Inte minst med den kulturella spridning av elevernas bakgrund som är vanlig 
idag. Även om vi fortsatt kommer att utveckla olika kunskaper som en följd av vår 
privata miljö, måste skolan ta ett särskilt ansvar för att alla får ta del av de bitar som är 
av vikt för skolgången. Detta kräver att läraren är medveten om problematiken och 
även identifierar dessa skillnader när de finns. Det är viktigt att eleverna möter mycket 
litteratur genom högläsning, på så sätt kan de få tillgång till den också innan de kan 
bearbeta den själva.  

6.3.3 Läslära 

L.J kombinerar en läslära med ett annat läromedel för skrivundervisningen. I samtal 
med henne framkom också att hon inte följer någon särskild metod utan blandar 
beroende på uppgiften. Hon har analytiska övningar där eleverna får fundera på 
ingående ljud och bokstäver, parallellt med inslag av traditionellt ljudande där varje 
bokstav enskilt behandlas både till form och ljud. Genom detta ger hon eleverna 
verktyg att angripa texter på olika sätt. Vår uppfattning här är att läsläran närmast har 
en underordnad roll. Språkutvecklingen stimuleras av långt fler faktorer. Ska vi sätta 
det i ljuset av en s.k. metod är parallellerna med LTG och Kiwi starkast. Även om 
arbetet inte sker efter de konkreta övningar som presenteras i LTG är grundtanken i 
denna metod högst aktuell. Leimar pekade på många av de faktorer som framhålls som 
viktiga idag. Exempelvis förståelse och begreppsbildning, meningsfulla texter, och att 
bygga på det som redan är känt för barnet. Vidare visar hon på lärarens förändrade roll, 
och vikten av gruppaktiviteter med kommunikation i centrum för att nämna några.  

Kiwimetoden har många paralleller till LTG. Viktigt att påpeka vad gäller dessa 
metoder, är de framför allt inte föreskriver något specifikt innehåll. Vilka böcker och 
vilket material som ska användas vilar på läraren att bestämma, utifrån den barngrupp 
som ska undervisas. Detta innebär ju att två parallella klasser som sägs arbeta med t.ex. 
Kiwi kan komma att jobba helt olika. Men inte minst ställer detta stora krav på lärarens 
kompetens. 
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6.3.4  Arbetsro och ledarskap 

Vad det gäller god arbetsro i klassrummet upplevde vi detta mycket påtagligt från 
första dagen. L.J ställer redan från början krav på eleverna. Hon vill att de ska vara 
flitiga och duktiga, och har höga, men inte orimliga förväntningar. Hon anser att det är 
viktigt att eleverna ska lyckas, och ser också till att alla har möjlighet till detta. L.J 
ställer också krav på god ton och uppförande. Att tydligt markera skillnaden mellan rast 
och arbete är ännu ett exempel på hennes konkreta arbetssätt, alla har på så sätt chansen 
att förstå hennes förväntningar. Detta är viktigt. Återigen ser vi till skillnaderna i 
elevernas bakgrund. Att be dem ”uppföra sig”, utan att visa vad detta innebär i 
skolmiljön förutsätter att alla har samma förståelse för innebörden. Vilket vi sett inte är 
troligt. Här anser vi att elevernas inflytande då de att skapar klassrumsreglerna 
tillsammans bidrar till att alla också förstår vad de verkligen innebär. Vi ser också 
vikten av att hon inför dessa krav och regler från första dagen. Att lära sig hur man 
pratar i klassrummet, vilken ton som är lämplig och hur man visar kamrater och lärare 
respekt etc., är en viktig del i den pragmatiska utvecklingen. Om läraren för att vara 
snäll och låter eleverna ”mjuk starta” genom att inte styra och lära dem detta från 
början, utan tänker sig att öka kraven med tiden låter de elverna skaffa sig felaktig 
kunskap. Vi har sett att det är i olika sociala sammanhang som barnet möter olika 
språkbruk, tonfall men också artighetsfraser och liknande. Detta anges som en krävande 
process både kognitivt och språkligt. Om läraren då låter eleverna först lära in ”fel”, 
d.v.s. låter dem prova ut ett sätt och språkbruk som inte är önskvärt egentligen måste de 
senare lära om. Vi kan inte se annat än att detta blir minst lika krävande samtidigt som 
den felaktiga kunskapen om hur man bör agera alltid finns kvar.  

Man kan här problematisera och fundera över LJs styrning och ledarskap. Är det alltid 
bra med stark styrning? Kan det på något sätt hämma eleverna? Och vad kan det 
innebära om ledarskapet inte är fullt medvetet? Att man då mer eller mindre omedvetet 
kontrollerar eleverna i större utsträckning än vad man avser? Kan det finnas risk för att 
L.J kanske blir för opersonlig och dominant? Visserligen har vi inte märkt något av 
detta just när vi varit ute och gjort vår fältstudie, men det betyder inte att det inte kan 
vara så. 

6.4 Avslutningsvis 

Glädje och lust att lära sig läsa är något som vi tidigare beskrev var viktigt för L.J och 
detta framhålls också i litteraturen, inte minst betonas det vad gäller elever som 
upplever svårigheter med läsinlärningen. Att bygga på lusten har också andra fördelar 
som vi ser det. Att eleverna upplever glädje i arbetet kan förståelsen och kontakten 
mellan läraren och eleverna vinna på. Skolarbetet känns meningsfullt och läraren är där 
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för elevernas skull. Att lyckas här stärker elevernas förtroende för L.J som ledare i 
gruppen. 

L.J. arbetar medvetet och genomtänkt i sin undervisning. Hon drivs av en nyfikenhet 
och lust till yrket, som får henne engagerad och motiverad. Att hon ställer krav har stor 
betydelse, och inställningen att alla ska göra sitt bästa är viktigt för den framtida 
skolgången.
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7  Avslutande 
kommentarer/diskussion 

Efter denna undersökning kunde vi konstatera, att vilken läs- och skrivinlärningsmetod 
man än använder sig av, så är det många faktorer som påverkar denna inlärning; 
lärarens ledarskap, yrkeskunnande, utbildning etc. Också begreppet metod är inte 
självklart. I litteraturen talar man om metod och avser då den avkodningsmetod som 
används. Men begreppet förekommer likväl i samband med t.ex. Kiwimetoden. Denna 
”metod” förespråkar inte en avkodningsmetod, utan att man blandar efter de behov som 
uppstår. 

Den lärare vi har analyserat har främst ett s.k. helhetsperspektiv på språkinlärningen. 
Att låta eleverna träna sin avkodning är för henne centralt nu under år 1. Men samtidigt 
pågår många språkstimulerande övningar. Till det såg vi ett varierat arbetssätt som i 
stor utsträckning är konkret och innehåller aktiviteter för eleverna. Arbetssättet 
tillsammans med en väl fungerande klassrumsmiljö, med stor arbetsro antar vi förklarar 
L.Js framgångar. Vår uppfattning är att ingen av dessa företeelser var för sig kan 
förklara hur hon upprepat lyckas med läs- och skrivinlärningen. Varje faktor är i sin tur 
heller inte stöpt i en viss form. Tvärtom så framhåller L.J att hon provar sig fram i viss 
mån, vad eleverna nappar på och vad som fungerar i en viss elevgrupp. Hon uppger stor 
vilja att förändra och anpassa de ingående övningarna utifrån vad som behövs vid ett 
visst tillfälle. Hon är mån om att alla elever verkligen ska ha chansen att förstå olika 
begrepp. Detta arbetssätt går igen i all hennes undervisning. 

Vi anser att vi uppfyllde vårt syfte och vår frågeställning; att identifiera vad en speciell 
lärare gör för att lyckas med inlärningen. Genom att undersöka de omgivande orsakerna 
får vi ett helhetsperspektiv på ett fungerande arbetssätt. Vi tycker också att fallstudien 
var en lämplig metod i denna undersökning, och gav oss det vi var ute efter att se. Vi 
fick därmed en chans att se flera olika faktorer som påverkar undervisningen, i det här 
fallet läs- och skrivinlärningen.   

Viktig är också att påpeka, att detta arbetssätt har vuxit fram under många år för L.J. Vi 
är inte av den uppfattningen att detta ger ett enkelt svar på hur läs- och 
skrivundervisningen ska gå till. Som vi ser det kan man här dra viktiga lärdomar om att 
man måste tänka igenom och strukturera undervisningen på långt flera plan, än vilken 
läslära man ska välja. Vi har belyst komplexiteten; att det är många faktorer som 
samverkar och inverkar på undervisningen. Att för varje elevgrupp hitta lämplig 
litteratur och annat lämpligt material, att utforma övningar som svara mot de elevernas 
behov av språklig stimulans kräver dock mycket arbete. Man kan tänka som att vi har 
hittat råvarorna och sett vad de bidrar till -  kvar är arbetet att utforma själva receptet.
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