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Abstract 
This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in 

the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de-

veloping reading and writing disabilities. The aim of this study is to ana lyse the 

factors underlying successful reading and writing education and the pedagogical 

conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students ʼ develop-

ment of reading and writing abilities. 

The praxis-oriented approach is expressed by means of working with classroom 

observations and reflective communication with the teachers. Four classes at the 

junior and intermediate levels of the nine-year compulsory Swedish school have 

been studied for two years. Both the schools and the teachers have been chosen 

strategically. Quantitative and qualitative data indicate that the selected schools have 

special qualifications. The teachers were chosen because they have proved particu -

larly successful in developing reading and writing abilities of their pupils, including 

those with documented reading and writing disabilities. 
Reports from the National Swedish Agency for Education, as well as large inter-

national surveys, indicate that the consensus concerning reading and writing edu -

cation achieved by science during the past decade has had very little impact on eve-

ryday classroom activities. One of the underlying questions is how research results 

are successfully implemented in everyday school work. 

The results show that the teachers use a wide variety of methods in response to 

the wide variety of students ʼ requirements. The lessons are characterized by intense 

activity on the part of both teacher and pupils, and of a high level of interac tivity in 

communication, reading, writing and counting. A surprising pattern is that the teach-

ers very consciously work with oral presentation in various topics and genres. This 

gives students with reading and writing difficulties an opportunity to succeed. 

The instruction is notable for being well-structured, with a balance between form 

and function, a high level of challenging tasks and visibilization of individual pro -

gress. The special needs education aspect of the instruction appears in the teachersʼ 

abilities to arrange pedagogical situations in which a wide variety of abilities can be 

expressed and developed. The teachers show a positive belief in their stu dents and 

strive to make them successful in a social context. 

This study indicates the importance of a solid theoretical background, enabling 

the teacher to identify the developmental stage the student is at and to adapt the 

instruction accordingly. Another important factor is the ability of the teacher to in -

stantly see and grasp pedagogical opportunities and to interpret and utilize the diag-

nostic signals in the classroom. One important conclusion is that reading and writing 

education, in order to be successful, must be viewed in a context of lan guage devel-

opment as a whole, involving both its oral and its written aspects. 

This study also demonstrates that research results are perceived as more acces si-

ble and relevant by the teachers when the researchers ʼ focus is on applied pedagog-

ics, allowing theory and practical applications to interact. This opens up the possi-

bility of establishing and incorporating scientific theories on learning in everyday, 

practical school work. 

KEYWORDS. reading and writing education, dyslexia, classroom observations, teaching skills, language 
development, praxis-oriented



 

 



 

 

Förord 

Vid arbetet med min magisteruppsats uppkom frågeställningar som jag ville fördju-

pa mig ytterligare i. En fråga som tog form var bland annat hur man som forskare 

kan medverka till att utveckla praktiken. När jag i juni 2008 antogs t ill 

Forskarskolan i läs- och skrivutveckling öppnades en möjlighet för mig att gå 

vidare. Ett tillfälle är något som faller oss till. Det kommer som en svindlande 

möjlighet, det glimmar till ett ögonblick och så är det förbi. Jag grep tillfället! 

I mitt arbete som specialpedagog har jag fått uppleva hur svårigheter kan vändas 

till möjligheter och vilken avgörande betydelse detta kan få för en elevs fortsatta 

lärande. Jag tror inte att man kan övervinna svårigheter genom att ständigt fästa 

blicken vid dem, utan endast genom att utveckla det som är positivt. Det föll sig 

därför naturligt för mig att i den fortsatta forskningen rikta sökarljuset mot 

framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Genom att resultaten från enskilda studier 

relateras till varandra och nya delar läggs till blir kunskapen om helheten efterhand 

större. Jag hoppas att min studie kan bli en viktig bit i detta kunskapens pussel. 

Tiden i Forskarskolan har varit en spännande resa, och på denna färd har det fun -

nits många personer som jag känner stor tacksamhet till. Ett varmt tack riktar jag till 

alla ni som har engagerat er, gett kloka synpunkter på mitt arbete och hjälpt mig på 

olika sätt. Först vill jag tacka mina informanter för att ni delat med er av tankar och 

erfarenheter. Utan ert engagemang hade arbetet inte kunnat genomföras på ett så 

verklighetsbetonat sätt som nu blev fallet. Likaså vill jag varmt tacka mina kollegor i 

Forskarskolan i läs- och skrivutveckling. Det har varit en tillgång att få tillhöra en 

sådan grupp där stöd och uppmuntran har underlättat den tidvis ganska krävande 

färden mot målet. Jag vill också tacka koordinatorer och lärare på Institutionen för 

nordiska språk. Med glädje ser jag tillbaka på vår tid tillsammans och känner ett 

stänk av vemod över att denna period nu är till ända. 

Under min studietid har jag tillhört Specialpedagogiska institutionen där jag 

mottagits med värme och omtanke, vilket jag värdesätter högt. Framförallt vill jag 

tacka mina handledare Mats Myrberg och Eva Heimdahl Mattson. Mats, som med 

sin unika förmåga att överblicka studien och se helheten och Eva, som genom sin 

noggranna läsning av min text och kloka synpunkter, har fört arbetet vidare. Hand -

ledningstillfällena har för mig varit höjdpunkter då dörrar öppnats, vilket inspirerat 

till nya tankegångar. Mats och Evas ledning har varit ovärderlig genom hela studien. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till Matts Mattsson, som i kursen Forskning, 

praxis och utvecklingsarbete gav mig insikt i praxisforskningens möjligheter att 

bidra till utveckling av skolans verksamhet. 

Till sist vill jag tacka min familj. Ett extra tack till Martin för stöd under resan, 

och Mikael för korrekturläsning. 

 

Alla kloka tankar har redan tänkts tusentals gånger 

men för att göra dem till vår verkliga egendom måste 

vi noggrant tänka dem om igen tills de slår fasta  

rötter i vår egen erfarenhet 
 Goethe
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1 Introduktion 

Dagens samhälle ställer stora krav på en väl fungerande läs- och skrivför-
måga. Nya medier och multimodala texter förutsätter mer flexibla läs- och 

skrivstrategier än tidigare. Tillgången till det skrivna ordet är i dag en förut-
sättning för att kunna ta del av information och därmed påverka både den 
egna situationen och det omgivande samhället. 

Läroplanen (Lpo 94) betonar starkare än tidigare betydelsen av att be-
härska språket för att förstå, värdera och använda information, för att disku-
tera och argumentera. Sådan kompetens är en viktig förutsättning för beva-

randet av demokratin i vårt samhälle. Läroplanens intention om ett språkut-
vecklande arbete lyfts fram under rubrikerna Skolans uppdrag respektive 
Mål att uppnå: 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få ut -

veckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språk-

liga förmåga. (Lpo 94:5) 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tan -

kar i tal och skrift. (Lpo 94:10) 

Barnen kommer till skolan med olika förutsättningar och behov. De har 

också kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling. Detta ställer enligt 
Liberg (2008b) ökade krav på läraren att skapa undervisningssammanhang, 
där olika kompetenser kan mötas och utvecklas i samspel med varandra. 

Varje elevs rättighet att få möjlighet att utveckla en funktionell läs- och 
skrivförmåga lyfts fram i skolans styrdokument: 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Där-

för kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lpo 94:12) 

Lärares kunskap och kompetens är den enskilt viktigaste faktorn skolan för-

fogar över för att främja utveckling och lärande, förebygga misslyckanden, 
och minska det antal elever som i dag lämnar skolan utan att ha nått målen 

(Crawford & Torgesen, 2009; Hattie, 2009; Liberg, 2008a; Risko et al., 
2008; Barber & Mourshed, 2007; Granström, 2007; Myrberg, 2007). I lärar-
skicklighet ingår att läraren behärskar olika läs- och skrivmetoder och ar-

betssätt för att kunna möta elevernas skilda förutsättningar och behov. Lära-
ren är således ”nyckeln” till framgång, men denna faktor är enligt Snow och 
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Juel (2007) svår att kvantifiera. Det är hur metoder praktiseras och omsätts i 
undervisningen som är avgörande för framgångsrik läs- och skrivundervis-

ning, menar de. Myrberg (2003) poängterar, att inte ens vetenskapligt beprö-
vade metoder är framgångsrika, om de praktiseras utan att läraren har kun-
skaper om de bakomliggande språkutvecklingsmekanismerna. Detta resone-

mang får starkt stöd av flera forskare (Crawford & Torgesen, 2009; Liberg, 
2009a; Snow & Juel, 2007; Torgesen, 2007). Catts och Kamhi (2005) under-
stryker att det inte räcker med att upptäcka elevens svårigheter: det måste 

också finnas kunskap om hur de ska åtgärdas. Det är inte heller tillräckligt 
att läraren kan metoden, utan läraren måste också veta vilka faktorer som 
påverkar den. Sådana faktorer är tiden, miljön, vilka texter som används, och 

interaktionen mellan lärare och elev. För att förstå lärandet måste, enligt 
Catts och Kamhi, fokus riktas såväl mot vad eleven lär sig som mot vad lär-
aren verkligen lär ut. 

Claesson (2007) varnar för att modeströmningar gör att vissa pedagogiska 
idéer och metoder periodvis blir populära hos lärare. Detta medför att alla 
börjar arbeta efter samma metod utan större eftertanke, och utan hänsyn ta-

gen till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Enligt Dysthe 
(2003) är det av fundamental betydelse att lärare har en god teoretisk för-
ankring som gör det möjligt för dem att bedöma nya trender och skapa en 

god undervisningspraktik. Det räcker således inte med att tillägna sig kun-
skaper inom läs- och skrivområdet. För att kunskaperna ska kunna leda till 
positiva gensvar hos eleverna, måste de kunna omsättas till handlingsorient-

erad kunskap. Dessa tankar får även stöd av Crawford och Torgesen (2009). 
Torgesen, Otaiba och Grek (2005) menar att den nya förståelsen av läs-

undervisningens kritiska komponenter är viktig för möjligheterna att hjälpa 

en större andel elever till en fungerande läs- och skrivförmåga. Den avgör-
ande frågan är emellertid, om det vi nu vet om läsning verkligen överförs till 
undervisningen i klassrummet. Enligt Ahlberg, Klasson och Nordevall 

(2002) måste en kollektiv kompetens utvecklas, om en utbildning för alla ska 
kunna förverkligas i praktiken. För att uppnå detta måste lärare ges tillfälle 
att reflektera, på vilket nya handlingsalternativ kan komma att övervägas. På 

så sätt skapas möjligheter till kreativa inlärningsmiljöer som inkluderar alla 
elever. 

Enligt Liberg (2008b) följer ett förändrat läraruppdrag som en konsekvens 

av vad vi i dag vet om läs- och skrivutveckling. Vidare menar Liberg, att vi 
inte kan blunda för att andelen starka läsare bland svenska tioåringar minskat 
markant sedan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)1 

genomfördes 2001. Med hänvisning till resultaten i PIRLS 2006 konstaterar 
Liberg, att svensk skola förmår förvalta det eleven har med sig till skolan av 
mer enkla läs- och skrivfärdigheter. Däremot lyckas man inte så väl med att 

                                                 
1 PIRLS är en internationell undersökning av barns läsförmåga i årskurs 3 och 4 (se t.ex. 
Skolverket, 2007a). 
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få eleverna att vidareutveckla det till mer avancerad läs- och skrivförmåga. 
Liberg (ibid.) betonar att arbetet med att hjälpa eleverna knäcka läskoden de 

första skolåren är mycket viktigt, men otillräckligt. Redan under de tidiga 
skolåren måste stöd dessutom ges i att utveckla förståelsestrategier. 

Fischbein och Österberg (2003) menar, att skoldebatten bör utgå från hur 

det ska bli möjligt att se till alla elevers behov inom gruppgemenskapen. 
Detta fordrar ett medvetet ledarskap som tar hänsyn till både den gemen-
samma målsättningen och den individuella variationen. Det räcker inte med 

att bara tillämpa kvantitativ individualisering, det vill säga att ge några ele-
ver mer av samma sak. I stället måste erbjudas kvalitativ personalisering, 
vilket innebär att man vid varje enskilt tillfälle frågar sig vad eleven behöver 

(Fischbein & Österberg, 2003:219). 
Även Swärd (2008) konstaterar att lärarens kunskap om läs- och skriv-

processen, och hur denna kunskap omsätts i undervisningen så att eleverna 

når målen, spelar en avgörande roll. Effekten av undervisningen påverkas 
emellertid av ytterligare faktorer, såsom situation, skola, och social tillhörig-
het. Faktorer som politiska beslut, hur utbildningssystemets är organiserat, 

samt ansvarstagande på olika nivåer, får betydelse för hur läs- och skriv-
undervisningen fungerar i skolorna. Läs- och skrivkompetens är därmed inte 
bara en fråga för skolan, utan för hela samhället, konstaterar Swärd. 

Löwing (2006) ställer sig kritisk till den bild som media ger av skolan, 
vilken hon menar många gånger är vinklad av olika intressegrupper. Problem 
som ofta nämnts i debatten är dåligt utbildade lärare och bristande resurser. 

Löwing anser dock att de viktigaste frågorna utelämnats: Varifrån ska re-
surserna tas? Till vad ska resurserna användas? Vad saknas i lärarnas utbild-
ning? Svaren kan endast fås genom att analysera vad som faktiskt händer i 

undervisningen, menar Löwing. De pedagogiska handlingarna måste ses i 
sitt sammanhang. Förklarar man skolmisslyckanden kvantitativt, får man 
inte veta hur provresultaten verkligen hänger ihop med resurserna. 

De senaste 20 åren har omfattande forskning bedrivits i syfte att före-
bygga och möta läs- och skrivsvårigheter (Torgesen, 2007; Catts & Kahmi, 
2005; Myrberg, 2003; Høien & Lundberg, 2002; Snow, Burns & Griffin, 

1998). Kunskaperna är i dag därför goda med avseende på barns läs- och 
skrivutveckling och hur den är relaterad till språkliga, kognitiva och sociala 
faktorer. Det har gett insikt i läsprocessen, och hur den kan analyseras i olika 

komponenter. Samtidigt finns även kunskap om varför en del barn har svårt 
att tillägna sig skriftspråket. Trots täta forskningsrapporter som tydligt visar 
riktningen, har inte mycket hänt i verksamheten ute på skolorna (Skolverket, 

2008, 2007a, 2007b, 2004, 2003). Varför har då inte den så omfattande 
forskningen fått större genomslagskraft i praktiken? En förklaring kan vara, 
att analytisk kunskap och situerad kunskap inte kunnat förenas i handlings-

orienterad kunskap och realiseras i skolpraktiken. Kanske borde forskningen 
också inrikta sig på den praktiska delen, det vill säga hur forskningskunskap 
ska kunna omsättas i pedagogisk handling. Olin (2009) menar att de yrkes-
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verksamma i skolan har mycket att hämta från forskningen, om de bara släp-
per in det. Lärare skulle behöva upptäcka forskningen som ett verktyg för sitt 

arbete, resonerar Olin. 
Schön (1987) framhåller läraren som huvudrollsinnehavare i skolprakti-

ken. Det gäller för forskaren att ta sig in i kontexten, ta reda på hur arenan 

ser ut och hur lärare tänker – att sätta ord på det lärare gör och föra en dia-
log. Pedagogisk forskning kan inte ge några färdiga ”recept”, eftersom de 
pedagogiska situationerna är beroende av sammanhanget och vilka lärare 

och elever som agerar i dem. Liberg (2005) framhåller vikten av att upp-
märksamma det arbete som görs i skolan som får positiva effekter. Det är 
också viktigt att ge lärarna en röst, och stödja dem i deras arbete. De som ger 

sig in i skoldebatten vet ofta inte så mycket om vad som händer på fältet, 
påpekar Liberg. Hon argumenterar för att forskare måste ut i ”verkligheten” 
för att ta reda på hur det ser ut i skolan i dag och hur lärarna arbetar. Verklig-

heten är emellertid komplex, med olika grundläggande värderingar, kun-
skapsintressen, nätverk och regelstyrningar. Hattie (2009) uppmärksammar 
problem med den pedagogiska forskningen: storsatsningar på att överföra 

forskningsresultat till skolorna har inte gett de förväntade effekterna. Hattie 
ser ett problem i att den pedagogiska forskning som hittills bedrivits inte lagt 
fokus på den pedagogiska praktiken. Enligt Mattsson (2008) kan praxis-

orienterad forskning bidra till att ge nya perspektiv och ökad insikt. Det kan 
ske genom att kunskaperna förs upp från detaljnivå till en högre, övergrip-
ande nivå, där samband och principer framträder. En gemensam erfaren-

hetsbas kan göra det möjligt att skönja underliggande mönster som är me-
ningsskapande. 

Den forskning som ovan presenterats visar att lärarens förmåga att under-

visa är mycket viktig för elevens läs- och skrivlärande, och att det i lärar-
kompetensen bör ingå ett reflekterat yrkeskunnande (Alvesson & Deetz, 
2000; Schön, 1983). 
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2 Syfte 

Studiens syfte är att med fokus på läs- och skrivlärande2 analysera fram-
gångsfaktorer i lärares undervisning, samt utröna vilka förutsättningar som 

finns i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett reflekterat yrkes-
kunnande. 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka skriftspråksaktiviteter sker i klassrummet och på vilket sätt bi-

drar de till elevernas läs- och skrivlärande? 

 Vilka vägledande principer ligger till grund för den pedagogiska ge-
staltningen? 

 Finns moment i lärarnas undervisning som kan ses som förebyggande 
specialpedagogiska insatser? Hur arbetar de i så fall för att identifiera 

och undanröja hinder i elevernas läs- och skrivlärande? 

 Finns förutsättningar i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja 
ett reflekterat yrkeskunnande? Hur kan de i så fall beskrivas?  

                                                 
2 Med läs- och skrivlärande avses elevens egna aktiva läroprocesser. Det används här som ett 
överordnat begrepp för läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivinlärning. 
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3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Den filosofiska utgångspunkten för den här typen av studier är att verklig-
heten inte är något objektivt fenomen utan att vi omger oss med olika tolk-

ningar av den. Alvesson och Sköldberg (1994) förtydligar att det som stude-
ras är människors konstruktion av världen, hur de upplever den. För att 
kunna konstruera trovärdiga förklaringar till den företeelse som studeras 

strävar forskaren efter en holistisk förståelse av situationen. 
Sociologen Pierre Bourdieu beskriver människans kulturella och sociala 

arv som styrande och formande av våra handlingar och föreställningar. Hans 

vetenskapsfilosofi förklaras utifrån nyckelbegreppen habitus, fält och kapital 
(Bourdieu, 1999:65ff). Relationen mellan å ena sidan de enskilda agenterna, 
det vill säga deras habitus, och å andra sidan krafterna på fältet, yttrar sig i 

en levnadsbana. Denna levnadsbana återger den serie av positioner som en 
människa successivt intar i aktuella fälts successiva tillstånd. Bourdieu me-
nar att innebörden i dessa successiva positioner bara kan förstås utifrån fäl-

tets struktur, det vill säga genom ett relationellt synsätt. Vi bär alla med oss 
erfarenheter som påverkar oss – det som Bourdieu benämner vårt habitus – 
och denna bild av verkligheten påverkar givetvis forskningen. Den ligger till 

grund för de val som görs liksom för analys och tolkning. 

All samhällsforskning är till exempel delvis ett resultat av kulturell tradition 

och ”subjektiva” intressen, värderingar och förstrukturerade föreställningar. 

Den egna livshistorian, tillhörigheten till ett särskilt forskarsamhälle och erfa-

renheter ur vardagen präglar ens tankar om forskningsämnet. De inverkar på 

de frågor som ställs, det språk som används och följaktligen de resultat som 

frambringas. (Alvesson & Deetz, 2000:74) 

Enligt filosofen Jürgen Habermas kan individen, genom kommunikativa 
handlingar göra de egna tankarna och upplevelserna tillgängliga för andra 

individer. Genom kommunikationen kan de skapa en gemensam förståelse 
(Habermas, 1996). Kärnpunkten i Habermas kommunikativa teori är att vi 
lär av varandra i en ömsesidig interaktion i ett socialt sammanhang. Det 

handlar således inte om att enbart överföra kunskap och värden (von Ahle-
feld Nisser, 2009). Helldin (2002) tar utgångspunkt i Habermas kommuni-
kationsteori och menar att dessa kommunikationsprocesser är nödvändiga 

för att få till stånd det som i skolsammanhang benämns en skola för alla. 
Helldin (2002:61) understryker betydelsen av att skapa kunskap som mot-
verkar segregerande trender i undervisningen och utveckla förutsättningarna 

för kommunikativa möten mellan de människor som arbetar i skolan. Teori-
utveckling som utgår från empiriska studier kan tillföra skolpraktiken kun-
skap av bestående värde. Denna kunskap kan dock, enligt Habermas, inte 

överföras till verksamheten om den inte upplevs som betydelsefull. 
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Pedagogen Paulo Freire (1976) betonar att teori och praktisk erfarenhet 
inte får skiljas åt. Hans forskning har också bidragit till svensk debatt om 

utbildningens mål och mening. Enligt Freire ska undervisning frigöra, men 
ingen kan befria någon annan, inte heller kan man befria sig själv, utan män-
niskor befriar varandra i samverkan. Det sker genom att bägge parter görs 

medvetna. Freire kallar detta för conscientização, (1976:32) medvetande-
görande, vilket gör det möjligt för människorna att träda in i den historiska 
processen som ansvariga subjekt. 

Kunskap växer enligt Freire fram genom upptäckter i de undersökningar 
som människor gör i världen och med varandra. För Freire är dialog ett hu-
vudord i detta sammanhang. Han menar att tänkande som bryr sig om verk-

ligheten endast kan äga rum genom kommunikation (1976:76). Enligt den 
dialogiska handlingsteorin finns det inte ett subjekt som dominerar ett ob-
jekt. I stället finns det subjekt som möts för att benämna världen. Samarbete, 

som är en dialogisk handling, kan bara åstadkommas genom kommunikation 
och uppstår enbart mellan subjekt. Dessa kan naturligtvis ha olika funktioner 
och därmed olika ansvarsnivåer, som mellan lärare och elever. Freire betonar 

vikten av att lita på eleverna och till deras förmåga att resonera. Det existerar 
inte någon kommunikation utan dialog, eftersom dialogen måste ske till-
sammans med någon och inte för någon. Därför kan heller inte någon sann 

undervisning ske utan kommunikation (Freire, 1976). von Ahlefeld Nisser 
(2009) uppmärksammar likheter mellan Habermas och Freires syn på kom-
munikation och lärande. Liksom Habermas framhåller Freire vikten av det 

jämbördiga samtalet, där ingen röst är mer värd än en annan. Kommunik-
ation är således det centrala för både Habermas och Freire och båda betonar 
också var och ens rätt att yttra sig och bli lyssnad på. 

Donald Schön (1987, 1983) riktar intresset mot grundläggande frågor om 
relationen mellan kunskap, reflektion och handling. Nyckelbegrepp är tacit 
knowing-in-action och reflection-in-action. Inspiration har han hämtat från 

Freires (1976) medvetandegörande pedagogik. Kunskap, medvetande och 
viljestyrda handlingar kan fogas samman till en gemensam kraft om männi-
skor får komma till tals. Därigenom frigörs tyst kunskap. Liksom Freire 

framhåller Schön att teorin är inneboende i praktiken. Forskaren kan, enligt 
Schön, medverka till att formulera tyst kunskap genom att deltagarnas be-
prövade erfarenheter begreppliggörs (konceptualiseras) och blir föremål för 

kritisk reflektion. Genom att samtidigt lyssna till sig själva och varandra kan 
slutsatser dras om vad som bör göras och hur. Om en gemensam erfarenhets-
bas finns blir det, enligt Schön, möjligt att se underliggande mönster som är 

meningsskapande. Världen kan förstås i ett nytt ljus när handlingsreflektion 
återspeglar innehållet i kunskapen. I föreliggande studie är syftet att identi-
fiera framgångsfaktorer i lärares läs- och skrivundervisning samt undersöka 

förutsättningarna för ett reflekterat yrkeskunnande. Här blir Schöns begrepp 
tyst kunskap och reflekterat yrkeskunnande centrala, liksom Freires begrepp 
conscientização. 
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3.1 Lärande genom handlingar i ett socialt samman-

hang 
I denna studie lyfts undervisning och lärande fram ur ett handlingsteoretiskt 

och sociokulturellt perspektiv. I det sociokulturella perspektivet är kommu-
nikation med andra centralt för lärande, och för att förstå varandras yttranden 
måste vi ha inblick i situationen. Studien syftar till att analysera hur lärare 

arbetar för att främja elevers läs- och skrivlärande i skolvardagen. För att 
utforska detta fenomen krävs även en handlingsteori som problematiserar 
vad handling och kunskapande är. Enligt Dewey (1999), företrädare för den 

amerikanska pragmatismen, är lärandet en dialektisk process där kunskap 
och erfarenheter konstrueras i samspel mellan individen och omgivningen. 
Lärares undervisning påverkas både av lärarutbildning och av praktiska erfa-

renheter. För att läraren ska kunna organisera mötet mellan elever och läro-
stoff fordras såväl goda ämneskunskaper som kunskaper om elevernas soci-
ala utveckling, menar Dewey. 

Vygotskij (1962) ser språket som grundläggande för all utveckling. 
Språkutvecklingen sker i samspel med omgivningen där dialogen har en 
central plats, och där människans utveckling också ses i ett historiskt och 

kulturellt sammanhang. Ett centralt begrepp i Vygotskijs teori är zonen för 
proximal utveckling (ZPD), vilken förklarar omgivningens betydelse för 
barnets inlärning och utveckling, och beskriver transformationen från en 

interpersonell (social) process till en intrapersonell. Den proximala zonen 
finns mellan elevens utvecklingsnivå och den nivå han eller hon kan uppnå 
med assistans. ”Den proximala zonen skulle då vara skillnaden mellan svår-

ighetsgraden på de uppgifter en elev klarar på egen hand och svårighets-
graden på de uppgifter han eller hon klarar med lite hjälp” (Fröjd, 2005:56). 
Ett annat centralt begrepp som lyfts fram i sociokulturell teori är medierande 

redskap. Enligt Blåsjö (2006:53) är medierande redskap något som vi an-
vänder för meningsskapande och som utgörs både av genrer, texttyper och 
konkreta ting som datorn, telefonen och miniräknaren. Enligt Vygotskij 

(1978) spelar skolundervisningen en mycket viktig roll i individens kogn-
itiva utveckling. Undervisningen innebär en speciell form av diskurs som 
skapar utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Själva kärnan i 

undervisningsprocessen är den speciella formen av samarbete mellan lärare 
och elev. I denna tankegemenskap kommer elevernas spontana begrepp i 
kontakt med de vuxnas vetenskapliga (Liberg, 2008a; Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 1978). 
Även Sommer (1997) menar att det inte är möjligt att förstå psykologiska 

fenomen som tankar, känslor och handlingar utan att undersöka dem i dess 

sociala och kulturella sammanhang. Enligt Sommer är det i relationen, den 
konkreta samspelsepisoden, som utvecklingen sker. Vidare menar Sommer 
att den miljö barnet vistas i ständigt förändras och utvecklas i takt med att 
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samhället runt omkring förändras. Detta innebär att teorier och forskning 
måste förhålla sig till dessa ändrade utvecklingsbetingelser. Såväl Vygotskijs 

som Sommers syn på utvecklingen bygger således på pedagogens insikt och 
tro på barnets inneboende kompetens i den pedagogiska verksamheten. Båda 
uttrycker också att det sker en interaktion mellan utveckling och lärande, 

vilket förutsätter ett pedagogiskt förhållningssätt som intresserar sig för det 
enskilda barnets utvecklingsnivå och erfarenheter. Enligt detta synsätt är 
pedagogens uppgift att skapa processer som möjliggör och stimulerar till 

aktivitet. 
Det dialogiska samspelet ligger till grund för mycket av det Vygotskij 

skrivit, men det är först hos Bakhtin (1986) som vi finner dialogen som ett 

teoretiskt grundbegrepp. Bakhtin ser språket som ett dialogiskt fenomen där 
varje yttrande har rötter i det förflutna och riktas mot mottagare i nuet och i 
framtiden. Dialogbegreppet visar alltså sambandet mellan det individuella 

och det sociala, mellan samtalet här och nu och samtalet i det sociala och 
historiska rummet. Teorin bygger således på att mening skapas genom dialog 
och understryker därmed behovet av varierande kommunikations- och inlär-

ningsstrategier i undervisningen (Nordenfors, 2009; Gibbons, 2006a, 2006b; 
Dysthe, 2003; Bakhtin, 1986). 

Enligt filosofen Lévinas (1988) kan vi förhålla oss etiskt till världen ge-

nom att ta ansvar för och värna om den. Han vänder sig emot rationellt for-
mulerade teorier där idealet är entydighet, eftersom entydigheten inte lämnar 
plats för det annorlunda. I en entydig idévärld strävar man efter att reducera 

det annorlunda till det redan kända. Centrala begrepp hos Lévinas är Ansik-
tet, Den andre och Mötet. Mötet mellan en själv och Den andre uppstår ge-
nom Ansiktet och språket. Basen för etiken finner Lévinas i ansikte mot an-

sikte-relationen med Den andre. Ansiktet väcker ett tänkande som inte är en 
vetskap utan en eftergift, och framkallar ansvar. I varje möte och samtal 
finns det något som är unikt. Genom att ta vara på det kan vi åstadkomma ett 

äkta möte, menar Lévinas. Utvecklingen av den etiska aspekten handlar så-
ledes först och främst om förståelsen av Den andre. Enligt Helldin (2002) är 
etisk kunskap grundläggande för att genomföra den svenska skolans värde-

grund och det är därför viktigt att dessa frågor ägnas uppmärksamhet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att föreliggande studie utgår från en syn på 

lärande som en interaktionistisk företeelse där individ och miljö samspelar. 
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4 Aktuell forskning om läs- och skriv-

lärande 

I detta kapitel beskrivs utveckling av läs- och skrivkompetens. Detta ligger 
till grund för lärarens arbete med läs- och skrivundervisning. Härtill ägnas 

lärarutbildningen, som är av betydelse i studien, uppmärksamhet. 

4.1 Principer för skriftspråksuppbyggnad 

Det talade språket utvecklas redan från födseln. Det sker i det sociala sam-
spelet med andra där begrepp som används ofta är kopplade till konkreta 

erfarenheter. De blir därigenom lätta att ta till sig och införliva med tidigare 
kunskaper. Skriftspråksutvecklingen bygger vidare på den språkliga grund 
som grundläggs under barnets tidiga år (Adams, 1990). Detta resonemang 

får stöd av Myrberg (2007:10), som förklarar att talspråksplattformen ligger 
till grund för kodknäckarfasen. Under denna fas kommer barnet underfund 
med den alfabetiska principen, vilket innebär att kunna koppla fonem till 

grafem. Sedan sker en gradvis övergång från fonologisk huvudstrategi till 
ortografisk huvudstrategi. 

En läsare använder antingen direktvägen till sitt mentala ordlexikon ge-

nom den ortografiska ordigenkänningsprocessen, eller indirekt via den fo-
nologiska, ljudande vägen. Vid användning av den fonologiska strategin sker 
avkodningen i mindre delar såsom bokstäver och bokstavssekvenser som 

binds till en fonologisk helhet. När man använder den ortografiska strategin 
kopplas orden direkt till ett inre ortografiskt lexikon. För korrekt avkodning 
krävs att ordet har presenterats vid flera tillfällen så att en ortografisk bild 

har etablerats i långtidsminnet (Coltheart, 2007). Yngre barn, med liten lä-
serfarenhet, använder mest den fonologiska vägen, medan den avancerade 
läsaren i hög utsträckning använder den direkta ortografiska vägen. Enligt 

Elbro (2004) hjälper den fonologiska processen barnet att lägga märke till 
ordens uppbyggnad, vilket banar väg för den ortografiska processen. Den 
ortografiska läsningen blir mer och mer den huvudsakliga lässtrategin, men 

den fonologiska strategin har fortfarande en viktig roll. När läsaren stöter på 
okända ord i texten kopplas nämligen den fonologiska strategin på. 

Vid läsning används således både den fonologiska och den ortografiska 

strategin. Den goda läsaren utnyttjar båda dessa strategier i sin läsning och 
skiftar smidigt mellan dem. Han eller hon har också stor nytta av alla ordbil-
der som finns införlivade i läsminnet. Den framgångsrika nybörjarläsaren 
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läser gärna och mycket. Därmed ökar han eller hon sitt ordförråd, sin genre-
kunskap och sitt läsflyt. De elever som får problem i läsinlärningsstarten 

tenderar däremot att alltmer halka efter sina kamrater. Enligt Stanovich 
(1986) förs problem i läs- och skrivinlärningen vidare och förstärks i den 
fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Detta liknar Stanovich vid en Matteus-

effekt3 i läsförmåga. Det innebär att de elever som har ett sämre utgångsläge 
läser mindre eller väljer bort skriftspråkliga aktiviteter och därmed får den 
sämsta utvecklingen, medan de elever som har det bästa utgångsläget ut-

vecklar sin skriftspråkliga förmåga alltmer. 
Utvecklingen av barns läsförmåga omfattar flera dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse 

(Lundberg & Herrlin, 2005:9). Mellan läsningens olika sidor sker ett ömse-
sidigt samspel, men dessa har även egna typiska förlopp. Enligt Van Orden 
och Kloos (2007) är den alfabetiska principen, kopplingen mellan fonem och 

grafem, en förutsättning för läsförmåga: 

Unless a child becomes attuned to the alphabetic principle in relation between 

spelling and phonology, learning to read does not occur or occur with great 

difficulty. (Van Orden & Kloos, 2007:77) 

Van Orden och Kloos (2007) konstaterar följaktligen att ordavkodningsför-
måga är den faktor som bäst förklarar framgångsrik läs- och skrivinlärning. 

När grunden väl är lagd ökar förståelseprocessernas betydelse kraftigt. Enligt 
Myrberg (2007:11) spelar fonologisk medvetenhet, verbalt minne, snabbhet i 
fonologisk ordåtkomst och bokstavskunskap stor roll för att utveckla ordav-

kodningsförmåga. Utvecklingen av läsförståelse stöds däremot av andra 
språkliga förmågor. 

För att automatisera läsningen och bygga upp sitt ordförråd är det nöd-

vändigt med träning, påpekar Adams (1990). De elever som inte läser får ett 
begränsat antal ord som de direkt kan identifiera. Att läsa flytande är bero-
ende av antal ord i texten som kan identifieras vid ett ögonkast, sight words 

(Torgesen, 2007:522). Antalet ord som man stött på tidigare i text är således 
betydelsefullt. Utifrån ett flertal studier konstaterar Torgesen att ett karak-
tärsdrag hos elever med lässvårigheter är just att de har ett begränsat förråd 

av ord som de direkt kan identifiera. En grundläggande orsak till detta är, 
enligt Adams, att de sällan läser och därmed inte får tillräcklig läserfarenhet. 

4.1.1 Fonologisk förmåga 

Redan 1934 skrev Vygotskij: ”The child must learn to distinguish between 

semantics and phonics and understand the nature of the difference” 
(1962:128). Därmed framhöll han betydelsen av att barnet utvecklar för-
mågan att kunna skilja ordens innehåll från dess ljudform. Även Snow, 

                                                 
3 Matteuseffekt syftar på bibelcitatet "Åt den som har skall vara givet…" (Myrberg, 2001:7). 
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Burns och Griffin (1998) betonar fonologins betydelse för läsinlärningen och 
varnar för att de barn som har brister i fonologisk förmåga när de börjar sko-

lan riskerar att misslyckas i sin läsinlärning. 
Ett stort antal studier har påvisat positiva effekter av fonologisk medve-

tenhetsträning hos förskolebarn. Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & Pet-

tersson, 1988), Osloprojektet (Frost, 2002) och Poskiparta, Niemi och Vau-
ras (2000) är exempel på sådana studier. Där framkom också att de som tjä-
nade mest på den fonologiska medvetenhetsträningen var de barn som hade 

lägst språklig förmåga. Poskiparta, Niemi och Vauras kom till slutsatsen att 
de barn som inte kan identifiera ett enskilt fonem i ett ord inte har nått den 
nivå där framgångsrik läsinlärning kan starta. Övriga nivåer ger däremot en 

kraftig effekt på läsförmågan om de tränas under första terminen i skolan. 
Den fonologiska träningen ska då ske tillsammans med övning i att läsa och 
skriva. Även i Osloprojektet framkom fördelen med att arbeta parallellt med 

läsning och skrivning, eftersom ”skrivningens fonemanalys kan ge barnet 
den insikt som krävs för att kunna utveckla läsningens fonemsyntes” (Frost, 
2002:56). 

Torgesen, Otaiba och Grek (2005) poängterar att program som tränar 
språklig medvetenhet, till exempel Bornholmsmodellen, inte är tillräckliga 
för att säkerställa en god skriftspråksutveckling för alla barn. Flera andra 

faktorer spelar in. De förordar en pedagogik som kombinerar fonologisk 
medvetenhetsträning med instruktioner i den alfabetiska principen (kopp-
lingen mellan fonem och grafem) och aktiviteter där skrivande praktiseras. 

Även Snow och Juel (2007:512) framhåller betydelsen av detta, det vill säga 
att träna såväl fonologisk som fonemisk medvetenhet, samt utveckla ett gott 
ordförråd och läs- och skrivstrategier. 

4.2 Läsförståelse, ordförråd och socialt samspel 

Läsfärdighet är ett samspel mellan många olika parallella processer, fastslår 
Perfetti, Landl och Oakhill (2007). Läsförmågan (L) byggs upp av kompo-
nenterna avkodning (A) och förståelse (F) enligt en välkänd modell: 

L = A × F (Frost, 2002:82). Det finns således både en funktionsaspekt i 
skriftspråket, att kommunicera ett innehåll mellan två personer som är åt-
skilda i tiden och rummet, samt en formaspekt, skriftspråkets tekniska upp-

byggnad. Motivationen är en förutsättning för en positiv utveckling, menar 
Byrne (2007). Adams (1990) liksom Taube (2004) framhåller också betyd-
elsen av ett gott självförtroende. 

För effektiv läsning krävs att ordavkodningsprocessen är automatiserad, 
så att läsningen går snabbt och säkert och utan ansträngning. Det är klarlagt 
att problem med avkodning leder till läsförståelseproblem (Nation, 2007). 

När det gäller läsförståelse är olika processer involverade på flera nivåer. 
Förutsättningar för utvecklingen av läsförståelse är, enligt Vellutino, Flet-
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cher, Snowling och Scanlon (2004), ordförråd, bakgrundskunskap och syn-
taktisk medvetenhet. Myrberg (2003) betonar att det under hela skoltiden 

sker ett samspel med ömsesidig påverkan mellan avkodnings-/inkodnings-
förmåga och läsförståelse. De elever som får svårigheter med avkodning och 
inkodning får ofta läsförståelseproblem som en följd av detta. De läser 

mindre eftersom läsningen är mödosam, och därigenom får de inte tillräcklig 
läserfarenhet. Detta påverkar i sin tur såväl avkodningen som förståelsen. 

Enligt Stanovich (1986) föreligger en stark korrelation mellan ett välut-

vecklat ordförråd och läs- och skrivförmåga. När det gäller ordförrådstill-
växten har, som tidigare nämnts, fonologisk förmåga en nyckelroll. Ordför-
rådet har i sin tur en nyckelroll för textförståelse. Även Snow och Juel 

(2007) lyfter fram ordförråd som den viktigaste enskilda faktorn bakom läs-
förståelse. De påpekar att olika sorters texter kräver olika sorters läskompe-
tens vilket fordrar ett rikt ordförråd inom olika kunskapsområden. Enligt 

Perfetti, Landl och Oakhill (2007) utvecklas läsförståelse med ökad läserfa-
renhet. Det räcker emellertid inte bara med mer läsning, utan det måste vara 
effektiv läsning. 

Wolff (2006) betonar vikten av att aktivt utveckla ordförrådet redan på 
förskolan för att lägga en bra grund för skriftspråksutvecklingen. Hon menar 
att ju tidigare vi börjar med detta, desto bättre förutsättningar ges för att de 

barn som har ett sämre utgångsläge inte ska komma för mycket efter. Med-
vetet och strukturerat arbete med läsning förespråkas även av Reichenberg 
(2008a) som menar att lärarledda textsamtal kan hjälpa eleverna att utveckla 

strategier för att senare på egen hand kunna ta sig an texter i olika genrer 
med god förståelse. 

Om eleverna ska utveckla en god läsförståelse så måste läraren ta tillbaka un-

dervisningen i klassrummet genom att tillsammans med eleverna samtala 

kring faktatexter. (Reichenberg, 2008a:133) 

Kintsch och Rawson (2007) delar in läsningen i online och offline 

(2007:213). Det som sker under själva läsningen – till exempel avkodning, 
syntaktisk och semantisk förståelse – är online, medan det som sker efter 
läsningen är offline. Det kan till exempel vara att besvara frågor, samman-

fatta det man läst eller lösa problem i anslutning till texten. 
Kintsch och Rawson tar upp de tre språkliga faktorerna ordigenkänning, 

grammatisk kunskap och ordförståelse som betydelsefulla för läsförståelsen. 

De konkretiserar fenomenet läsförståelse utifrån en mikro- respektive mak-
ronivå som tillsammans utgör en textbase (2007:210). För att läsaren ska 
kunna få en djupare förståelse av texten måste hon eller han konstruera en 

mental modell, situation model, av den situation som texten beskriver. Tex-
tens mikronivå måste kunna kopplas ihop med dess makronivå för att läsaren 
ska få en helhetsbild av texten. För att kunna koppla ihop de båda nivåerna 

krävs att läsaren kan göra inferenser. 
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Nation (2007) påtalar sambandet mellan språkförståelse och verbalt 
minne. När avkodningen har automatiserats kan minnesresurserna läggas på 

innehållet i texten. De läsare som inte lyckas automatisera sin avkodning får 
ofta läsförståelseproblem till följd av detta. När texterna blir svårare har de 
inte tillgång till den minneskapacitet som behövs för de processer som läs-

ningen kräver. Det ställs enligt Kintsch och Rawson (2007:259) stora krav 
på arbetsminnet för att dels forma en textbase, dels använda kunskapen till 
att forma en situation model. 

4.3 Läs- och skrivutveckling, läs- och skrivinlärning 

Utvecklingen är mycket komplicerad eftersom arv och miljöfaktorer hela 
tiden samverkar. Mellan individens genetiska förutsättningar och omgiv-
ningens påverkan sker ett oavbrutet dynamiskt samspel (Byrne, 2007; Myr-

berg, 2007; Pennington & Olson, 2007). 
Myrberg (2007) menar att vi ärver språkbiologiska förutsättningar som 

samspelar med miljöfaktorer. Det innebär att läs- och skrivinlärningen på-

verkas mer eller mindre positivt beroende på vilken miljöpåverkan individen 
får. Goda betingelser i lärandemiljön, som till exempel god undervisning, 
tillgång till böcker, högläsning och andra skriftspråkliga aktiviteter, kan så-

ledes reducera risken för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Byrne (2007) 
beskriver lärandet som ett förhållande mellan input – det miljön bidrar med – 
och output – den lärandes egen insats och förmåga. De omgivningsfaktorer 

som Byrne tar upp handlar dels om att skapa en god lärandemiljö, dels att 
tillhandahålla en medvetet arrangerad och välstrukturerad undervisning. 
Viktiga komponenter i denna undervisning är fonologisk medvetenhetsträ-

ning, kopplingen mellan fonem och grafem, samt förståelsestrategier. Den 
första läsinlärningens betydelse understryks – ”First steps matter, appar-
ently” (Byrne, 2007:104) – liksom vikten av motivation: ”…we need to be 

mindful that motivational decline can have disastrous effects on reading 
growth” (2007:118). Bowey menar att det är viktigt att göra lärandesitua-
tionerna lustfyllda, och se till att läsning av meningsfulla texter är integrerat i 

inlärningen. 

4.3.1 Dyslexi 

Dyslexi är en särskild form av läs- och skrivsvårigheter som orsakas av bris-
tande språkbiologiska förutsättningar för läs- och skrivinlärning (Myrberg, 

2007). Ett gemensamt drag hos elever med dyslexiproblem är att de har 
sämre fonologisk förmåga än andra barn. Dessa svårigheter har ofta en ge-
netisk bakgrund (Bowey, 2007; Myrberg, 2007; Pennington & Olson, 2007). 

Störningen visar sig i svårigheter att uppnå automatiserad ordavkodning, 
samt i bristande stavning. Torgesen använder följande definition: 
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Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific lan-

guage-based disorder of constitutional origin characterized by difficulties in 

single word decoding … (Torgesen, 2007:522) 

Dyslektiker har många gånger, utöver fonologiska problem, även andra 

språkliga svårigheter, som kan ses som nära relaterade. Det kan röra sig om 
verbalt minne, ordåtkomst och försenad språkutveckling (Bowey, 2007:160; 
Torgesen, 2007:525). Det förekommer även sekundära problem i samband 

med dyslexi, som till exempel svag läsförståelse, matematiksvårigheter och 
ett lågt självförtroende. Socioemotionella anpassnings- och beteendeproblem 
kan även utvecklas som en följd av dyslexin (Bowey, 2007:27). 

Frith (1999) har konstruerat en modell som åskådliggör dyslexins orsaks-
faktorer (Figur 1). Här ses miljön som en övergripande modul, som spänner 
från fosterstadiet, via skoltiden, upp till vuxen ålder. Till denna fogas tre 

nivåer, utifrån vilka dyslexi kan beskrivas. Det föreligger en interaktion mel-
lan miljö och de tre nivåerna: biologisk nivå (ärftlighet), kognitiv nivå (fono-
logiska problem, nedsatt arbetsminne, bearbetning och lagring), samt bete-

endenivå (läs- och skrivsvårigheter). På den biologiska nivån handlar det om 
ärftliga aspekter. På den kognitiva nivån är det de fonologiska svårigheterna 
som är det specifika, medan det på beteendenivån blir påtagligt, då en elev 

har svårigheter med avkodning och i att känna igen ord. 

 

M I L J Ö 

Biologisk nivå 

Kognitiv nivå 

Beteendenivå 

Figur 1. Biologisk nivå, kognitiv nivå och beteendenivå med miljöfaktorn som över-

gripande modul (efter Frith, 1999:193). 

Enligt Myrberg (2007) finns en tydlig genetisk inverkan på utvecklingen av 

fonologisk medvetenhet. Denna sker såväl direkt genom biologin, som in-
direkt genom socialt samspel. Det kan således röra sig om såväl ett genetiskt 
som ett socialt arv, resonerar Myrberg (2007:38). Han betonar att läsning är 

en kulturell verksamhet som kräver undervisning, stimulans och kulturella 
vanor för att utvecklas och upprätthållas. 
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4.4 Läs- och skrivpedagogisk kompetens och peda-

gogiska traditioner 
Snow och Juel (2007) för ett resonemang om vad som konstituerar god läs- 

och skrivundervisning. Denna fråga har under lång tid undergått livlig de-
batt, och många motstridiga ståndpunkter har framförts. En huvudfråga har 
varit vilken metod som bäst lämpar sig för att lära elever läsa och skriva. 

Fokus kom att riktas mot om elever bäst lär sig läsa genom att utgå från 
delarna, fonemen, eller genom att utgå från helheten. Två läsinriktningar 
utvecklades: phonics och whole language. Dessa inriktningar utgår från två 

diametralt olika utgångspunkter: den syntetiska respektive analytiska princi-
pen. Den syntetiska principen innebär att eleven börjar med att lära sig en 
rad delfärdigheter som sedan integreras till en sammanhängande läsprocess. 

Den analytiska utgår från en helhet som därefter bearbetas på ett mer detalj-
erat plan. Läsinriktningarna kom att stå i motsatsförhållande till varandra. En 
företrädare för whole language var Frank Smith (1978). Han förespråkade 

läsning baserad på mening, vilket han menade gav eleverna lustfyllda 
läsupplevelser. Särskilt värdefullt var detta för barn som kom från torftiga 
språkmiljöer. Smith betonade starkt den kontextuella kunskapens betydelse 

och kritiserade den syntetiska metoden för att vara tråkig och onödig. Den 
analytiska metoden har å andra sidan kritiserats för att vara alltför osäker och 
för att leda till rena gissningar. Förespråkare för phonics underströk betyd-

elsen av explicit undervisning i läsinlärningen (Snow & Juel, 2007). I Sve-
rige pågick denna debatt som livligast på 1970-talet, där Ulrika Leimar 
(1974) med LTG-metoden (Läsinlärning på talets grund) representerade den 

analytiska inriktningen. LTG enligt Leimar bygger dock på att barnen dess-
förinnan har knäckt koden. 

År 1966 publicerade Mitford Mathews boken Teaching to read, där han 

tar ett historiskt perspektiv på den långvariga diskussionen om metoder och 
undervisning. Han kom till slutsatsen att det var långt mer fruktbart att rikta 
uppmärksamheten mot kopplingen mellan ljud och bokstav, än att fokusera 

på större enheter när man lär barn att läsa (Snow & Juel, 2007:508). Denna 
bok kom att utgöra en nyckelpublikation i läsdebatten. 

I boken Learning to read: the great debate (Chall, 1967) återfinns en 

grundlig redogörelse av läsmetoder. Diskussionen hade handlat om vilket 
angreppssätt som är det bästa i den tidiga läsinlärningen: whole language, 
med betoning på meningsinnehållet, eller phonics, som förordar avkodning. 

Vid denna tidpunkt pågick i USA ”reading war”, en intensiv debatt som de-
lade läsforskarna i två läger. Enligt Chall hade forskningsområdet lidit brist 
på teoretiker med förmåga att dra generella slutsatser som skulle ha kunnat 

samla ihop det som framkommit och teoretiserat resultaten. Vidare menade 
Chall att den polarisering som fanns mellan forskare och lärare på fältet inte 
var något nytt utan hade pågått under lång tid. 
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För att få svar på frågan om vilket läsprogram som gav det bästa resultatet 
i nybörjarläsningen analyserade Chall olika läsprogram. Hon kom fram till 

att det fanns många olika faktorer och variabler som påverkar effekterna av 
programmen. Ytterst handlar det dock om att kunna utforma balanserade 
program. Chall uppmärksammade också att klassrumsmiljön och den en-

skilda lärarens utformning av undervisningen har större betydelse för resul-
tatet än själva programmets utformning och innehåll. Chall resonerar utifrån 
sina resultat och kommer fram till att en bidragande faktor till resultaten är 

att lärare som provar nya program blir mer ambitiösa, samtidigt som de tar 
med sig gamla övningar. När nya aspekter i ett program är färska samtidigt 
som minnet av det gamla fortfarande är aktivt, har eleverna tillträde till det 

bästa från båda programmen genom sina lärare. Chall fann att i program som 
lyckades hade eleverna fått mer läsundervisning och tidig erfarenhet av att 
träna sammanhållen läsning med avkodning under de första skolåren. Utifrån 

sitt material kunde Chall således konstatera att en viktig komponent i ny-
börjarundervisningen är systematisk ljudinlärning. Chall överraskades av 
sina resultat och ställde sig frågan hur dessa data hade kunnat bli förbisedda 

under så lång tid. Chall klargjorde 1983 sin ståndpunkt i frågan om läs-
metoder, och framhöll, i samstämmighet med Mathews, att explicit fokus på 
den alfabetiska principen tidigt i läsprocessen är att föredra före varje metod 

som fokuserar på den analytiska principen. Därmed utmanade hon nya före-
trädare som propagerade för whole language-inriktningen, däribland Good-
man (Snow & Juel, 2007:512). Challs publikationer påverkade starkt den 

pågående läsdebatten. 
År 1990 skrev Adams sin, inom läsforskningen, tongivande bok Begin-

ning to read. I denna bok ger hon en allsidig bild av läsning ur ett kognitivt, 

psykolingvistiskt och ett undervisningsperspektiv. Adams forskning hade lett 
henne till en slutsats som överensstämde med Mathews och Challs: en fram-
gångsrik läsinlärning fordrar tidig och explicit undervisning av den alfabe-

tiska principen. 
Genom att studera elementära läsprocesser i klassrumsmiljö försökte 

Adams (1990) reda ut den kontroversiella frågan om hur läsinlärningen bör 

gå till. Utifrån sin forskning konstaterar hon att inte en enstaka metod är 
tillräckligt för att säkerställa att alla elever utvecklar en god läsförmåga. Hon 
förespråkar en systematisk metod för avkodning i kombination med sam-

manhållen läsning i meningsfulla sammanhang där undervisning i för-
ståelsestrategier ingår. Läsning handlar om att tillägna sig den alfabetiska 
principen, och detta kräver enligt Adams undervisning som är individuellt 

anpassad, liksom kontinuerlig uppföljning av elevernas framsteg. Läsförstå-
else som är målet för läsning är beroende av att barnen lär sig känna igen och 
automatisera bokstäver och stavningsmönster. Enligt Adams måste läsinlär-

ning bygga på insikter i läsprocessen och läsinlärningsprocessens natur. Det 
är också viktigt att ha kunskap om hur olika barn går tillväga för att lära sig 
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läsa och skriva, känna till vilka problem som kan uppstå på vägen, och veta 
hur vi ska kunna stödja det enskilda barnet i dess utveckling. 

När det gäller den analytiska metoden återstår, enligt Snow och Juel 
(2007), två frågor. Den första är huruvida sådana osystematiska metoder kan 
vara tillräckliga och adekvata för att säkerställa att alla barn lär sig den alfa-

betiska principen. Den andra är om alla lärare är tillräckligt förberedda att 
utarbeta sina egna metoder för att lära ut kopplingen mellan ljud och bok-
stav. 

På uppdrag av National Research Council (NRC) publicerades 1998 Pre-
venting reading difficulties in young children . I rapporten förespråkas en 
undervisning som bygger på explicit undervisning av den alfabetiska koden, 

samt läsning och skrivning i meningsfulla sammanhang där en medveten 
undervisning i läsförståelsestrategier lyfts fram. Sambandet mellan att arbeta 
med språklig medvetenhet i förskolan (fonologisk medvetenhet, ordförråd, 

bekantskap med skriftspråkets funktion) och senare läsförmåga poängteras. 
Detta samband uppmärksammades i Skandinavien i det så kallade Born-
holmsprojektet, där träning i språklig medvetenhet hos förskolebarn visade 

sig ge mycket positiv inverkan på läsförmågan (Häggström, 2007; Lundberg, 
2002). Enligt Snow och Juel (2007) kan NRC:s rapport sägas förorda en 
pedagogik där det bästa inom de båda läsinriktningarna phonics och whole 

language tas tillvara. En annan viktig aspekt i rapporten är betydelsen av att 
identifiera orsaken till lässvårigheter för att kunna ge rätt insatser till de barn 
som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Inte överraskande finns 

dessa grundtankar också företrädda i de svenska konsensusrapporterna 
(Myrberg & Lange, 2006; Myrberg, 2003). 

4.4.1 Framgångsrik läs- och skrivpedagogik 

Enigheten är i dag stor om att lärarens kunskap och kompetens är avgörande 

för all undervisning. Detta gäller inte minst den grundläggande läs- och 
skrivinlärningen. Läraren är således nyckeln till framgång, men denna faktor 
är, enligt Snow och Juel (2007), svår att uttrycka kvantitativt. Det som avgör 

är hur metoder praktiseras och omsätts i undervisningen. Torgesen (2007) 
konstaterar, i samstämmighet med Rack (2004), att olika strategier är opti-
mala för olika elever. Situation, skola, och social tillhörighet är exempel på 

andra faktorer som påverkar undervisningen, och som sinsemellan interage-
rar. 

Enligt Snow och Juel (2007) undervisar effektiva literacy-lärare i läsför-

ståelsestrategier, ordkunskap och skrivning, likaväl som i ordavkodning. Den 
effektivaste undervisningen genomsyras av en stor bredd av varierande pro-
gram, där läraren är medveten om att alla delarna kräver sin uppmärksamhet. 

I denna undervisning ingår många olika delar där lärarkompetens framhålls 
som en mycket viktig del. Framgångsrika lärare är både kunskapsförmedlare 
och stöttare. De ger explicita instruktioner, men uppmuntrar också självstän-
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digt lärande. Elever i behov av särskilt stöd får mer tid för enskilda instruk-
tioner: en–en-undervisning (Snow & Juel, 2007:517; Torgesen, 2007:529). 

Utmärkande för undervisningen är att den är ämnesövergripande och indi-
vidanpassad. Ett diagnostiskt förhållningssätt, hög elevaktivitet, föräldra-
samarbete, lekfull fonologisk träning i förskolan, samt samarbete mellan 

lärare är andra komponenter som lyfts fram. Även här finns en samsyn med 
konsensusrapporterna (Myrberg & Lange 2006; Myrberg, 2003). 

När det gäller individuella instruktioner krävs det, enligt Snow och Juel 

(2007:512), stor lärarskicklighet för att veta vilket stöd som kan behövas 
inom olika områden och hur man ska gå tillväga. De pekar på fem områden 
där instruktioner bör ges: fonologisk medvetenhet, fonem, läsflyt, ordförråd 

och lässtrategier. Eftersom en automatiserad ordavkodning är en förutsätt-
ning för läsförmåga är träning av kopplingen mellan ljud och grafem en vik-
tig del. För att utveckla ordförrådet rekommenderar Snow och Juel att upp-

märksamheten riktas mot både explicit och implicit lärande – att använda 
både högläsning och elevens enskilda läsning för att bygga upp ordförrådet 
och lära sig förståelsestrategier. Å andra sidan finns inga rekommendationer 

för exakt när, hur, eller hur länge dessa inlärningsinstruktioner ska ges, an-
märker författarna. De fem instruktionsdomänerna måste bli integrerade i 
läsinstruktiva program eftersom de inte blir verkningsfulla fristående. 

Snow och Juel (2007) argumenterar för att eleverna ska få lära sig läsa 
olika texter på olika sätt beroende på syfte och innehåll. För detta ändamål 
krävs explicita instruktioner som ska vara vägledande. Vidare påpekar de att 

valet av metod ska utgöra en del i en helhet och väljas medvetet av läraren 
(Snow & Juel, 2007:510). Det handlar således om både och: å ena sidan 
konceptuell kunskap och förståelsestrategier, å andra sidan fonologisk med-

vetenhet och skrivande för kommunikation. Betydelsen av såväl förebyg-
gande (pre-service) som stöttande (in-service) support understryks, liksom 
hög grad av lärarskicklighet (2007:519). 

Sammanfattningsvis konstaterar Snow och Juel (2007:518) att studier av 
läsutveckling, studier av specialpedagogiska insatser, samt studier av lärare 
och skolor som visat sig framgångsrika, alla visar på betydelsen av upp-

märksamhet på de små delarna, fonemen, i den tidiga läsinlärningen. Detta 
gagnar alla elever, är inte till nackdel för någon, men nödvändig för några. 

4.4.2 Förebyggande och stöttande läsundervisning 

Snow, Burns och Griffin (1998) identifierar tre fundamentala orsaker till 

lässvårigheter. Dessa är problem med kopplingen mellan fonem och grafem, 
avsaknad av läsförståelsestrategier samt brist på motivation för läsning. Läs-
ningen blir mödosam eftersom dessa elever saknar förståelse av ords fono-

logiska uppbyggnad. Följden blir att avkodningen tar all energi i anspråk så 
att läsförståelsen går förlorad (Torgesen, 2007:522). Eleverna kan även ha 
svårigheter med att identifiera ord med ett ögonkast, sight words. Denna 
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färdighet är, som tidigare nämnts, avgörande för att uppnå en god avkod-
ningsförmåga (Adams, 1990). 

Enligt Torgesen (2007, 2001) måste skolorna arbeta förebyggande för att 
eleverna ska slippa misslyckas i läsinlärningen. Han påpekar att effektiva 
insatser ska göras i läsinlärningsfasen och varnar för att ”vänta och se”. Tor-

gesen, Otaiba och Grek (2005) framhåller betydelsen av tidig screening och 
noggrann övervakning av läsutvecklingen, vilket de menar eliminerar risken 
för misslyckande i läsinlärningen. De bästa effekterna uppnås om träningen 

startar i förskoleklassen, innan barnet börjat den formella läsinlärningen. 
De lärare som har kunskaper om barns språkliga utveckling uppmärk-

sammar tidigt tecken på svårigheter i läsinlärningen, medan de lärare som 

saknar sådana kunskaper använder vänta och se-attityden som skäl till att 
inte sätta in särskilda insatser, konstaterar Myrberg (2003:53). Detta fastläg-
gande får stöd i Heimdahl Mattson och Roll-Petterssons (2007) studie. De 

intervjuade elever med läs- och skrivproblem om deras erfarenheter av spe-
cialpedagogiskt stöd i skolan. Samtliga elever uttryckte att de mött en vänta 
och se-attityd i fråga om sina läs- och skrivproblem. När de till slut fick spe-

cialpedagogiskt stöd var det ofta i segregerande former, antingen individuellt 
eller i små grupper. Specialpedagogiska insatser i segregerade former var 
emellertid ingen garanti för effektiv undervisning, påpekar författarna. De 

instämmer med Myrberg (2003) i att vänta och se-undervisningspolicyn som 
eleverna möter är ett tecken på okunskap hos lärarna när det gäller hur barns 
språk utvecklas och om läs- och skrivprocesser. Vidare menar de att detta 

borde ge en klar varningssignal till lärarutbildningen. 
En–en-undervisning och lärarskicklighet har visat sig vara viktiga faktorer 

i insatser till elever som har dyslektiska problem, enligt Torgesen (2007). 

Han lyfter också fram betydelsen av att anpassa insatserna individuellt och 
att använda olika tillvägagångssätt: ”given the right level of intensity and 
teacher skill, it may be possible to obtain these rates of growth using a var-

iety of approaches to direct instruction in reading” (Torgesen, 2007:529). 
Vidare konstaterar Torgesen att det visade sig vara lättare att undervisa de 
elever som fått en–en-undervisning eftersom de utvecklat fungerande läs-

strategier. Rack (2004) menar att vi måste bryta fokuseringen på vad som 
gör vissa typer av insatser effektiva och i stället fråga oss vilken typ av insats 
som är effektiv för vilken elev och i vilket skede av elevens utveckling av 

skriftspråket. 
Enligt Torgesen (2007) är de lässvårigheter en elev uppvisar alltid ett re-

sultat av interaktionen mellan elevens grundproblem och de insatser som han 

eller hon har fått. Det handlar således, som tidigare framhållits, om ett sam-
spel mellan arv och miljö. I likhet med Rack (2004) framhåller Torgesen 
betydelsen av att skilja ut problemen så att rätt stöd kan ges. Detta måste 

göras av en expert inom området så att utlåtandet blir tillitsfullt och säkert. 
Torgesen poängterar att om skolor är framgångsrika med att organisera re-
surser för att anskaffa kraftfull support för den inledande läsinlärningen, 
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kommer med all sannolikhet tillväxttakten av elever i behov av specialpeda-
gogiska insatser att minska. Detta resonemang förs även i konsensusrappor-

ten (Myrberg, 2003), där man kommer till samma slutsats. 

4.4.3 Lärarutbildningen 

Med stöd i aktuell forskning kan det konstateras att läraren är en viktig fak-
tor för att säkerställa elevernas skriftspråksutveckling (Frank, 2009; Hattie, 

2009; Liberg, 2009b; Myrberg, 2007). Detta ställer naturligtvis stora krav på 
lärarutbildningen. Lärarna behöver vara väl förberedda för den viktiga upp-
gift som väntar dem. Hur bör då en god lärarutbildning utformas? 

För att få svar på den frågan sammanställde Risko et al. (2008) resultaten 
från 82 amerikanska studier som undersökt utbildningen för blivande lärare. 
Studiernas syfte var att ta reda på hur väl förberedda lärare är att arbeta med 

läsundervisning. Utifrån resultatet kunde Risko et al. konstatera att lärarstu-
denter visserligen lär sig under metodkurserna på universitetet, men att de 
har svårigheter att omsätta kunskaperna i praktisk handling om de inte får 

stöd. 
Risko et al. (2008) fann några avgörande faktorer för att en god lärarut-

bildning ska kunna säkerställas. Det som framförallt är viktigt är att lärarstu-

denterna erhåller explicit undervisning och vägledning från lärarutbildare 
och handledare. Både på universitetet och ute på skolorna bör lärarutbildare 
och handledare förklara och visa exempel samtidigt som lärarstudenterna får 

praktisera med strukturerat stöd och feedback. De strategier som de själva lär 
sig att använda kan de senare lättare överföra till sina elever. Lärarstuden-
terna behöver också tid för att reflektera tillsammans med lärarutbildaren 

varvid metodkursens innehåll kan kopplas samman med undervisningen i 
skolan. En annan faktor som bidrar till lärarstudenternas utveckling är sam-
arbete med andra lärarstudenter. Gruppsamtal mellan studenter leder emel-

lertid inte automatiskt till att deltagarna lär sig något eller utvecklas, påpekar 
Risko et al. För att det ska ske krävs det lärarstöd både före, under och efter 
samtalen. 

I McKinsey-rapporten (Barber & Mourshed, 2007) lyfts läraren fram som 
den viktigaste faktorn för att eleverna ska utveckla goda kunskaper. Där 
framhålls vikten av att utbildningen av lärare sker med stor noggrannhet och 

insikt. Det är betydelsefullt att lärarstudenten har goda teoretiska kunskaper i 
läs- och skrivfärdighet, är socialt kompetent, samt har en vilja att lära ut. 
Även McKinsey-rapporten förespråkar en praktisk lärarutbildning med ex-

plicit undervisning och lärarstöd. Resultaten kan sammanfattas i tre huvud-
punkter: för det första handlar det om att rekrytera de bästa studenterna till 
lärarutbildningen, för det andra att ge dem den bästa tänkbara utbildningen, 

för det tredje att se till att de får använda sin nyvunna kompetens. 
Enligt Ackerman (1990) genomgår utvecklingen av yrkesskicklighet tre 

faser: den kognitiva följt av den perceptuella som övergår i den psykomoto-
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riska. En lärare som har nått denna fas har en arsenal av automatiserad yr-
keskunskap att omsätta i praktisk handling. Denna lärare har också ett dia-

gnostiskt arbetssätt, vilket kännetecknas av att han eller hon hela tiden låter 
sitt handlande styras av det sociala samspelet i klassen och de enskilda ele-
vernas förutsättningar och behov. 

Frank (2009) inriktar sig på klassrums- och skolklimatet, samverkan mel-
lan hem och skola, lärarnas kompetens samt elevernas bakgrund, för att se 
hur dessa faktorer påverkar läsförmågan. Utifrån resultaten kan även Frank 

konstatera att den avgörande faktorn för elevers lärande, är läraren. Resulta-
ten visar också att lärarens kompetens och roll i skolan är viktig för mer än 
bara elevernas prestationer. Läraren är drivkraften bakom många av de vik-

tiga faktorer som främjar elevernas lärande, till exempel samverkan och 
trygghet. Franks studie visar hur betydelsefulla lärarna är för eleverna. Den 
visar även vikten av att skolledarna anställer kompetent personal, kom-

petensutvecklar den personal de redan har, samt tar vara på den kompetens 
som mer utbildade och mer erfarna lärare besitter. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera faktorer samverkar för att 

eleverna ska få ett optimalt lärande i skolan. Bland dessa faktorer är att lä-
rarutbildningen kan översättas i praktisk pedagogik och att läraren får en 
framträdande roll i klassrummet. 

4.5 Didaktiska perspektiv på skrivforskning 

En huvudfråga för skrivpedagogiken är huruvida man kan och bör utveckla 
skrivande genom explicita instruktioner eller implicit genom socialisering. 
Viktiga frågor som forskningen brottats med är till exempel hur skrivande 

förhåller sig till skriftsbrukskompetens, literacy, vad som utmärker genrer, 
samt hur skrivande konstruerar identiteter och sociala relationer. Man har 
också velat ta reda på hur skrivandet påverkas av ny teknik och hur vi bör 

undervisa i skrivande (Hyland, 2002). 
Utifrån en helhetssyn på språket och texten urskiljer skrivforskaren Roz 

Ivaniĉ (2004) sex diskurser. Dessa är skill discourse (färdighet), creativity 

discourse (kreativitet), process discourse, genre discourse, social practices 
discourse och sociopolitical discourse. För att komma fram till diskurserna 
utgår Ivaniĉ (2004:223) från fyra språkliga lager som hon åskådliggör i en 

modell (Figur 2). I modellen är text placerad i centrum. Här ligger fokus på 
språklig form och lingvistiska karaktärsdrag. Språket ses som ett objekt som 
studeras i sina olika beståndsdelar. Text omslutes av cognitive processes där 

en vidare syn på språket och texten anläggs. Detta lager inbegriper såväl de 
kognitiva processer som pågår under skrivprocessen, som de praktiska pro-
cesserna. I event lyfts den sociala aspekten fram och skrivandet betraktas 

som en kommunikativ handling. Intresset riktas mot den sociala kontexten i 
vilken skrivandet sker, syftet med skrivandet, den sociala interaktionen, lik-
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som tid och plats. Ytterst i 
Ivaniĉs modell ligger sociocul-

tural and political context som 
inbegriper även sociokulturella 
faktorer och maktfaktorer. Skri-

vandet betraktas här i ett ytterli-
gare vidgat perspektiv som in-
kluderar omvärlden och de soci-

ala strukturer och maktrelationer 
som där råder, samt den skrift-
språkliga interaktionen mellan 

skribenten och läsaren i olika 
diskurser och genrer. I före-
liggande studie används Ivaniĉs 

modell för att analysera läs- och 
skrivundervisningen, samt ur-
skilja språkligt grundade fokus-

skiften. 
Enligt Rogoff (1995, refererat i Blåsjö, 2004) bör lärande studeras utifrån 

tre olika perspektiv: ett institutionellt/kulturellt, ett interpersonellt, samt ett 

individuellt. Eftersom allt reellt lärande sker i de grupper och kulturella 
sammanhang som vi deltar i påverkas alla tre nivåerna. Det handlar således 
om samma företeelse som studeras utifrån tre perspektiv. Inom den socio-

kulturella skrivforskningsriktningen poängteras också att lärande bygger på 
deltagande och samverkan mellan etablerade gruppmedlemmar och ny-
börjare. 

4.5.1 Skolskrivande 

Ur ett sociokulturellt perspektiv betraktas tal och samtal som viktiga led i 
skrivarbetet (af Geijerstam, 2006; Blåsjö, 2004; Wengelin & Strömqvist, 
2000). Metadiskussioner som kan uppstå under samtalet kan jämföras med 

den inre dialog mellan skribent och en tänkt läsare som förekommer hos 
erfarna skribenter. För mindre erfarna skribenter kan metadiskussionerna 
därför fungera som verktyg för förståelse av språk och texter. Förmågan att 

kunna tala om språk och texter är både en kognitiv och social förmåga, på-
pekar af Geijerstam. Enligt ett vygotskianskt synsätt handlar det om en soci-
aliseringsprocess där individens egen roll i inlärningsprocessen understryks 

(Säljö, 2000). Macken-Horarik (1996) menar att elever måste få möjlighet 
att knyta ihop kunskaper från olika domäner för att kunskapen ska bli för-
ståelig. Det innebär att vardagskunskaperna sammanfogas med de skolspeci-

fika kunskaperna. Vidare betonar Macken-Horarik betydelsen av att de ele-
ver som inte har haft förutsättningar för att bygga upp sin kunskap i andra 
verksamhetsfält ges möjlighet att göra detta i skolan. I annat fall kommer de 

 
Figur 2. Ett perspektiv på språk i flera 

lager (Ivaniĉ, 2004:223). 
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att gå miste om sina möjligheter att kunna påverka sin egen situation och 
samhället i stort. Genom undervisningen kan eleverna få tillgång till ett re-

gister som de sedan kan använda sig av i olika sammanhang. Eleverna byg-
ger upp en meningsskapande förmåga genom att den vardagskunskap de har 
med sig reflekteras genom den akademiska kunskap de fått i skoldomänen. 

Utvecklingen går således från vardagskunskap till kritisk reflekterande kun-
skap. I interaktionen mellan dessa båda domäner måste läraren göra olika 
pedagogiska överväganden. Enligt Macken-Horarik lär man sig bäst genom 

att göra saker tillsammans med i sammanhanget betydelsefulla personer.  
Johansson (2009) har undersökt hur ålder, genre och modalitet (skrift-

språk/talspråk) inverkar på textproduktionen. Utifrån resultaten konstaterar 

Johansson att alla språkanvändare drar nytta av tidigare kunskaper, som till 
exempel ordförråd, lingvistiska strukturer och genrekunskap, när de ställs 
inför kognitivt krävande uppgifter i tal eller skrift. Vilka strategier som an-

vänds skiljer sig emellertid åt. Medan de yngre deltagarna i studien använder 
sig av strategier som de lärt sig genom att tala, kan de äldre deltagarna ut-
nyttja lingvistiska strukturer som de lärt sig genom att läsa och skriva när de 

till exempel gör en muntlig framställning. En intressant iakttagelse i studien 
är att alla deltagarna var lika bra på att berätta en muntlig narrativ. Detta är 
en genre som redan förskolebarn behärskar. Det visade sig också i studien att 

genrekunskap har inflytande på hur skribenter planerar sitt skrivande. De 
yngre deltagarna behövde längre tid för att skriva sina texter vilket indikerar 
att uppgiften är mer ansträngande för dem. När de kämpar med att lära sig en 

ny genre tar detta så mycket kraft i anspråk att texterna blir kortare och inte 
så språkligt varierade. När de väl lärt sig genren kan de emellertid dra nytta 
av denna kunskap i det fortsatta lärandet. Enligt Johansson (2009) börjar 

genrekunskap med talade narrativa texter som följs av skrivna narrativa tex-
ter, skrivna utredande texter följda av talade utredande texter. Förvärvande 
av muntlig och skriftlig kompetens är en komplex och multidimensionell 

process, där utvecklingen på ett område inte nödvändigtvis går hand i hand 
med utvecklingen på ett annat, konstaterar Johansson: 

A language user can be good at writing narratives, but this does not neces sar-

ily mean that her proficiency is as good when it comes to writing exposito -

ries. And a person may perform well in the written expository task and yet 

have difficulties giving a speech on the same subject. (Johansson, 2008:174) 

Wengelin och Strömqvist (2000) undersökte några faktorer som påverkar 

skrivprocessen hos dyslektiker. Fokus i deras studie låg på att studera hur 
enskilda individer utvecklar sina kunskaper i det sociokulturella samman-

hang som de ingår i. Studien omfattades av en grupp dyslektiker, en kon-
trollgrupp samt en grupp med döva skribenter. Utifrån det resultat som 
framkom konstaterade Wengelin och Strömqvist, att hänsyn måste tas till 

både kognitiva och kommunikativa faktorer för att förstå hur olika språkliga 
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komponenter samspelar under skrivprocessen, och hur skrivprocessen på-
verkas (Wengelin & Strömqvist, 2000:21). 

Språk som redskap för kunskapsbyggande är centrala i Blåsjös (2004) och 
Janssons (2005) studier. De visar att en lärandemiljö där man använder sig 
av metaspråklig kunskap och där eleverna ömsesidigt stöttar varandra ger en 

god grund för vidare utveckling av ett ämnesspecifikt språk. Detta kan, en-
ligt Jansson, vara ett led i utvecklingen av en ny textgenre. 

För att den kognitiva utvecklingen ska främjas krävs, enligt Nilsson 

(2002), en mer dialogisk, stöttande undervisning där lärare och andra elever 
samverkar, i stället för de nu oftast individuella ”forskningsarbetena”. Det 
handlar emellertid också om, påpekar Hedeboe (2002), sambandet mellan ett 

sätt att skriva, en typ av kunskap och en värld eller diskurs där detta skrivsätt 
och denna kunskap krävs. Blåsjö (2006) för ett resonemang om orsaken till 
att intressefokus inom skrivforskningen vidgats från individens skrivprocess 

till den sociala dialogen. Hon menar att eftersom skrivande är en så komplex 
menings- och identitetsskapande handling är det nödvändigt med ett socialt 
perspektiv. Detta gäller i synnerhet om man avser studera mer än avgränsade 

sidor av skrivandet. 
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5 Klassrumsforskning 

I detta kapitel redogörs för några aktuella klassrumsstudier att spegla före-
liggande studie mot. Inledningsvis presenteras studierna var för sig, varpå 

samstämmigheterna i forskarnas slutsatser identifieras. 

5.1 Några aktuella klassrumsstudier 

Forskning om lärares arbete i klassrummet (Granström, 2007) är en sam-
manställning av ett flertal forskares klassrumsstudier. Dessa har gemensamt 

fokus som skildras utifrån olika synvinklar. Syftet med antologin är att öka 
kunskapen om lärares och elevers arbete i klassrummet, samt även visa på 
möjligheter till utveckling. Lärarens breda uppdrag speglas i kapitel om lära-

ren som ansvarig för val av arbetsformer, lärarens arbete med värdefrågor 
samt lärares samarbete. Gemensamt för forskarna är att de anser att lärarens 
sätt att organisera undervisningen och att handla i den pedagogiska situat-

ionen är avgörande för elevernas utveckling och lärande. De grundläggande 
färdigheterna, läsa, skriva och räkna, lyfts fram eftersom goda grunder i 
dessa färdigheter ses som en förutsättning för det fortsatta lärandet. Vidare 

betonas starkt lärarens roll som arbetsledare i klassrummet. 
Den teoretiska grunden i af Geijerstams (2006) avhandling är synen på 

språk som en kommunikativ verksamhet som är situerad i en viss kontext. I 

avhandlingen fokuseras skolans textsyn inom naturorienterade ämnen och 
syftar till att ge en vidgad syn på textbegreppet. Resultaten från analyserna 
indikerar att de naturorienterande ämnena till stor del är muntligt baserade. 

Överraskande finner af Geijerstam att de högpresterande elevernas texter 
inte är mer utvecklade genremässigt än de lågpresterande elevernas. De hög-
presterande eleverna uppvisade emellertid en betydligt högre textrörlighet 

(af Geijerstam, 2006:128). Det innebär att de i högre grad kan tala om den 
text de skrivit på olika sätt. Enligt af Geijerstam måste elevernas skrivande i 
klassrummet kunna vara allt från korta anteckningar till längre skriftliga 

redovisningar av temaarbete, eller förklaringar till varför en laboration får ett 
visst resultat. Detta borde vara lika självklart som att skrivandet i vardagen 
fyller många olika syften och har olika mottagare. 

När barn och ungdomar möter nya skolämnen möter de också nya sätt att 
använda språket. Det naturvetenskapliga språket skiljer sig från det vardag-
liga språket till exempel när det gäller ord och grammatiska konstruktioner. 

Skrivandet kan utgöra en väg till detta skolspecifika språk menar af Geijer-
stam, men konstaterar utifrån resultaten i sin studie att denna resurs inte ut-
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nyttjades. Hon betonar nödvändigheten av att eleverna tar sig in i det mer 
specialiserade naturvetenskapliga språket för att de ska kunna ta till sig de 

naturvetenskapliga ämnena högre upp i årskurserna. 
Löwing (2004) beskriver ett antal lektioner i årskurs 4–9 utifrån sin studie 

där hon undersökt hur lärare organiserar matematikundervisningen och hur 

de kommunicerar matematiskt stoff till sina elever. När läraren planerar sin 
lektion är ett antal ramar (fasta) redan givna såsom tid, plats, antal elever 
etcetera. Andra ramar (rörliga) kan läraren själv bestämma över genom att 

göra olika val av innehåll, arbetsform och arbetssätt. Löwings analys visar på 
en rad dilemman som uppstod under lektionerna. Dessa dilemman uppstod 
enligt Löwing som en följd av de ramar som läraren valt vid sin planering av 

undervisningen, vilket hindrade kommunikationen av ämnesinnehållet. 
Swärd (2008) utgår i sin studie från att lärande sker genom handlingar i 

ett socialt sammanhang. Hon framhåller språkets betydelse som grund för 

elevernas lärande, och eftersom skriftspråk skiljer sig från talspråk är det 
viktigt att skolan arbetar med läsning och skrivning. I studien beskrivs hur 
några lärare arbetar för att säkerställa elevernas skriftspråksutveckling ge-

nom att medvetet arrangera lärandesituationerna. 
Matre och Fottland (2005) framhåller att barn i sin språkutveckling alltid 

konstruerar ny mening först i situationer där de samspelar med andra. Sam-

spelet mellan deltagarna i kommunikationen, responsen de ger varandra, är 
alltid avgörande för den mening som växer fram. Lärandet påverkas också 
starkt av den kontext där lärandet sker. Detta gäller både den överordnade 

kulturella kontexten och den nära konkreta situationskontexten. Matre och 
Fottland framhåller att det är en sociokulturell process som eleverna är enga-
gerade i när de ska lära sig läsa och skriva. De ska tillägna sig både lingvist-

isk och social, historisk och kulturell kunskap. 
I studien beskriver Matre och Fottland (2005) ett flertal skrivaktiviteter 

med olika syften och funktioner, som tillsammans utgör viktiga delar i en 

helhet. Huvudsyftet är att eleverna ska utveckla sin skrivkompetens, bygga 
upp sin identitet och förvärva den kompetens som är nödvändig för att kunna 
fungera i vårt multimodala samhälle. En mängd olika skrivaktiviteter fram-

träder i studien. Matre och Fottland understryker betydelsen av att läraren i 
den tidiga läs- och skrivinlärningen systematiskt kombinerar arbete med 
språkljuden med läsning och skrivning i för eleverna meningsfulla samman-

hang. 
Konkreta pedagogiska situationer bildar utgångspunkt för Fischbein och 

Österbergs (2003) studie
 
som har en tydlig interaktionistisk inriktning. Den 

beskriver hur vårt handlande är kopplat till egna och andras erfarenheter, till 
teoretiska kunskaper och till etiska ställningstagande. Enligt Fischbein och 
Österberg är det i mötet mellan barnets förutsättningar och omgivningens 

krav på anpassning som både möjligheter och svårigheter uppstår. De beto-
nar värdet av att uppmärksamma alla elever inom gruppgemenskapen. Detta 
kräver emellertid ett medvetet ledarskap som tar hänsyn till både den gemen-
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samma målsättningen och den individuella variationen. Det räcker inte med 
att tillämpa kvantitativ individualisering, det vill säga att ge några elever mer 

av samma sak, påpekar Fischbein och Österberg. I stället måste vi fråga oss 
vad varje elev behöver i nuläget. De benämner detta kvalitativ personalise-
ring (2003:219). 

Syftet med Sandström, Kjellin och Granlunds (2006) studie var att ta reda 
på hur elevernas läs- och skrivlärande påverkades beroende på vilken typ av 
undervisningsaktivitet som förekom i klassrummet. I studien ingick både en 

grupp elever som hade läs- och skrivsvårigheter och en grupp som inte hade 
det. De två typer av undervisning som studerades var basic skills training 
och practice of higher level language skills as means of thinking at higher 

level (2006:285). Eleverna fick ta del av två olika undervisningstyper: en där 
fokus låg på träning av grundläggande läs- och skrivfärdigheter, och en som 
byggde på att eleverna utvecklade språket genom att använda det och utmana 

sitt tänkande. Resultatet visade att elevernas lärande, intresse och engage-
mang i klassrummet påverkades av den typ av undervisning de deltog i. 
Samtliga elever svarade mer på den språkbaserade undervisningen som för 

dem fyllde en funktion. För de elever som hade läs- och skrivsvårigheter var 
det särskilt svårt att ta till sig den undervisningsform där färdighetsträning 
dominerade, basic skills training (2006:298), medan de aktivt deltog i den 

språkbaserade undervisningen. En viktig slutsats i studien är att när elever 
med svårigheter deltar i undervisning som bygger på språkanvändning i 
samspel med andra utvecklas både deras självkänsla och deras kunskaper. 

Wedin (2008) analyserar språkmönster i helklassundervisning i skolans 
tidigare år med fokus på andraspråkselever. Hon tar utgångspunkt i Systemic 
Functional Linguistics (SFL)4 för analysen. Enligt Wedin erbjuder SFL en 

bas för att beskriva hur och varför språk varierar. Detta gäller både vem som 
använder språket och avsikterna man har med det. Språk analyseras således 
både som system och som text, vilket Wedin anser vara särskilt intressant 

vid klassrumsstudier. Det är inte fråga om antingen fokus på form eller på 
innehåll, utan att lärare ska förstå funktionaliteten i språket (Schleppegrell, 
2004, refererad i Wedin, 2008: 243). Wedin lyfter fram monologens bety-

delse, det långa talet när någon uttrycker en längre tanke, för elevernas 
språkutveckling. Monologen kan, enligt Wedin, utgöra en brygga mellan 
elevernas vardagsspråk och det skolspecifika språket. 

Även Gibbons (2006a) studie har sin grund i SFL. Ett centralt begrepp i 
SFL är register, som betecknar de olika lingvistiska utryck som används i 
olika sammanhang. Den typ av språk som används av lärare i undervis-

ningen och i läroböcker betecknas skolregister. Elevers skolframgång är 
relaterad till utvecklingen av detta register, menar Wedin (2008). Skolregis-
tret är mer abstrakt och mer konstruerat gentemot de register eleverna kom-

                                                 
4 SFL har sin grund i Hallidays språkmodell. För vidare läsning se t.ex. An introduction to 
functional grammar (Halliday, 1985). 
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mer i kontakt med i vardagen utanför skolan. Wedin framhåller den stora 
betydelsen av att det som sker i skolan ska ske med hänsyn tagen till elever-

nas varierande grader av kunskap och erfarenhet. Kunskapsutvecklandet som 
sådant står i direkt relation till utvecklandet av språket som uttrycker kun-
skapen. Det innebär att den som exempelvis studerar matematik eller natur-

vetenskap måste utveckla förmåga att uttrycka denna kunskap. Gibbons 
(2006a) gör en uppdelning i vardagsdomän respektive skoldomän.5 Utma-
ningen för lärare består i att bygga broar mellan vardagsdomän och skoldo-

män. 

5.1.1 Samstämmiga slutsatser 

Ett professionellt ledarskap i klassrummet bygger, enligt Granström (2007), 
på att läraren har tydliga mål och vet vad han eller hon gör. Dessa tanke-

gångar kan klart urskiljas även hos andra forskare (Swärd, 2008; af Geijer-
stam, 2006; Löwing, 2004). 

Samuelsson (2007) varnar för icke vetenskapligt belagde teorier och me-

toder. Han tar upp den motoriska, den visuella och den auditiva hypotesen. 
Samuelsson fastslår att den fonologiska hypotesen till skillnad från dessa 
vilar på en stabil vetenskaplig grund och att det i dag inte finns någon alter-

nativ hypotes som kan förklara orsaken till läs- och skrivsvårigheter på ett 
bättre sätt. De pedagogiska konsekvenserna av detta är, enligt Samuelsson, 
att det inte finns några genvägar när det gäller läs- och skrivinlärning gene-

rellt. Ingen förvärvar en läs- och skrivförmåga utan att faktiskt öva just läs-
ning och skrivning (2007). Vidare understryker Samuelsson betydelsen av 
att tillägna sig den alfabetiska principen. Samuelsson betonar att detta är en 

grundförutsättning för att utveckla en god läs- och skrivförmåga, och får stöd 
av Swärd (2008), Matre och Fottland (2005) och Wengelin och Strömgren 
(2000). 

När det gäller läs- och skrivinlärningsmetoder påpekar Fahlén (2007:183) 
att det inte räcker med att anamma en beskrivning av någon metod. Det av-
görande är om vi har förstått de tankegångar som ligger bakom det socio-

kulturella synsättet för att vi ska kunna använda metoden på ett profession-
ellt sätt. Fahlén lyfter fram de didaktiska frågorna vem (ska lära), vad (ska 
han eller hon lära sig) och hur (ska det gå till). Hon framhåller också vikten 

av att förstå vilken utgångspunkt den enskilda eleven har när han eller hon 
tar sig an en uppgift för att kunna ge rätt stöd i förhållande till den utmaning 
elevens ställs inför. Begreppet scaffolding beskriver detta fenomen (för för-

klaring av begreppet, se kap. 6.6). Persson (2007) lyfter fram betydelsen av 
att stärka elevens medvetenhet om det egna lärandet och lära honom eller 
                                                 
5 Macken-Horaric (1996) delar in kunskap i tre domäner: vardagsdomänen; implicit lärande i 

naturliga sammanhang, dialog och observation. Ämnesdomänen; den teoretiska domänen där 
skrivna texter är redskapet för att konstruera kunskap, implicit och explicit lärande. Den 
kritiskt-reflektiva domänen; där språket används till att tänka, reflektera och förstå världen. 
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henne att använda effektiva strategier. Detta måste ske genom lärarens med-
verkan, påpekar Persson. De faktorer som påverkar läsförståelsen är både 

individuella och pedagogiska (Persson, 2007:193). Till de individuella hör 
kognitiva faktorer (språklig förmåga, verbalt minne, metakognition, självbild 
etcetera) och olika förkunskaper (ordförråd, textmedvetenhet, omvärldskun-

skap etcetera) som eleven har med sig in i en undervisningssituation. De 
individuella och de pedagogiska faktorerna står i ett interaktivt förhållande 
till varandra. Detta är i överensstämmelse med vad Wengelin och Strömqvist 

(2000) kom fram till utifrån resultaten i deras studie (2000:21). De fram-
håller vikten av att träna läsförståelsen genom att lära eleverna lässtrategier. 
Enligt Persson kan detta ske genom att till exempel gå igenom nya ord före 

läsningen, anknyta elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper till den text 
som ska läsas, prata om textens struktur och lära dem att dra slutsatser (Pers-
son, 2007:200). Detta resonemang stöds av af Geijerstam (2006). 

Forskarna framhåller att språkets betydelse i lärandet är centralt (Swärd, 
2008; af Geijerstam, 2006; Matre & Fottland, 2005; Löwing, 2004; Sand-
ström, Kjellin & Granlund, 1998). Enligt af Geijerstam ökar språket den 

reflekterande förmågan. Språkkunskaperna byggs upp genom att man an-
vänder språket och förstår hur man använder det. När eleverna får vara med 
och skapa de praktiker där skrivandet används utvecklas deras språkliga re-

gister menar af Geijerstam. Det räcker således inte med att eleverna skriver 
anteckningar eller svar på frågor. För att skrivandet ska kunna utnyttjas på 
ett mer effektivt sätt i lärandet krävs ett medvetet förhållningssätt till vad 

man gör, hur man gör det och varför. I det material som hon undersökt är 
diskussionerna runt texternas form och hur man formulerar en text för att 
uppnå vissa syften sällsynta. För att kunna föra diskussioner av detta slag 

krävs ett mer specifikt ordförråd. Dessa tankegångar får stöd hos Löwing 
(2004) som förordar en dialogisk interaktion där flera åsikter får höras och 
ställas mot varandra. 

Utifrån resultaten i sin studie konstaterar af Geijerstam att arbetet med att 
utveckla elevernas textmedvetenhet är ovanligt i de flesta klassrum. Där 
diskuteras i låg grad texternas form, funktion eller tänkbara användare. Möj-

ligheterna för eleverna att genom texterna ingå i en dialog runt sitt lärande är 
följaktligen inte så hög. En intressant iakttagelse är emellertid att de låg-
presterande eleverna uppvisade en högre textrörlighet i de texter som var 

baserade i en muntlig och praktisk aktivitet. Resonemanget är i samstäm-
mighet med Löwings (2004) argumentation. 

Klassrumsklimatet och lärarens förhållningssätt har, enligt Swärd (2008), 

stor betydelse som samverkansfaktorer för att säkerställa skriftspråklighet. 
Hon menar att eftersom lärarna i hennes studie trodde på att lärande sker i 
samspel med andra skapade de också förutsättningar för detta. Vidare under-

stryker Swärd betydelsen av att utveckla tankar om läsandet och skrivandet. 
Denna metakognitiva färdighet har betydelse, eftersom eleven då vet vad han 
eller hon behärskar och vad som ska läras, och kan anpassa strategierna till 
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detta. Detta är också genomgående tankegångar hos af Geijerstam (2006) 
och Löwing (2004). 

Påtagligt i Matre och Fottlands studie (2005) är att samtalande, läsande 
och skrivande sker interaktivt i de olika läs- och skrivaktiviteterna. Matre 
och Fottland beskriver hur läraren i den tidiga läs- och skrivinlärningen sys-

tematiskt kombinerar arbete med språkljuden med läsning och skrivning i för 
barnen meningsfulla sammanhang. Läraren sätter in små moment i de flesta 
göromål där eleverna lyssnar efter ljud och skriver ord. Klassen arbetar 

också mer systematiskt med bokstäver genom ett bokstavsprogram. 
Ett moment som Matre och Fottland (2005) beskriver är ett temaarbete, 

där ett flertal olika läs- och skrivaktiviteter ingår. Läraren samlar inlednings-

vis barnen och läser högt för dem. Nyfikenheten väcks, och med utgångs-
punkt i läsupplevelsen sker olika aktiviteter. För Jakob, en av eleverna i de-
ras studie, lossnar det ordentligt under detta temaarbete. Jakob växlar mellan 

att skriva av färdiga texter och själv skriva texter med reflektioner. Jakob 
ritar och pratar, både med sig själv och med andra, under arbetet. Talet fun-
gerar som strukturerande stöd i hans skrivprocess. Jacob är angelägen om att 

mottagaren förstår vad han förmedlar. När han läser igenom texten resulterar 
läsningen flera gånger i att han kompletterar den med ny information där han 
tycker att det behövs. Förhållandet till läsaren styr således hans menings-

skapande. Han skiftar också fokus och går ut ur texten och kommenterar vad 
han skrivit och tar därmed ett utifrånperspektiv på sin egen text. Detta visar, 
enligt Matre och Fottland, på ett högt textmedvetande, en väsentlig kompo-

nent när man talar om textkompetens. Brevskrivandet är en annan aktivitet 
som beskrivs i Matre och Fottlands studie. De menar att brevskrivandet fyl-
ler en viktig funktion genom att brevskrivaren har någon att rikta sitt skri-

vande till och att mottagaren läser det man har skrivit och ger svar. Även 
Fischbein och Österberg framhåller betydelsen av skriftlig kommunikation. 
De föreslår, liksom Matre och Fottland (2005), en ”brevlåda” i klassrummet 

för att uppmuntra skriftlig kommunikation (Fischbein & Österberg, 
2003:195). Matre och Fottland lägger tyngdpunkten på själva processen sna-
rare än på produkten – meningsskapandet framträder som en dialogisk och 

multimodal process. Samma tankegångar återkommer hos Sandström, Kjel-
lin och Granlund (2006). 

Eriksson Gustavsson (2007) lyfter fram betydelsen av samtal om och re-

flektion över det egna läs- och skrivlärandet. Hon menar att samtal och un-
dervisning om olika strategier påverkar läs- och skrivinlärningen gynnsamt 
och att dessa strategier i läs- och skivarbetet kan utvecklas tidigt. Vidare 

påtalar hon att eleverna behöver få undervisning och handledning och att de 
själva måste få möjligheter att pröva och bearbeta skiftspråket. 

Enligt Fischbein och Österberg (2003) är det viktigt att få eleverna att 

känna sig betydelsefulla och delaktiga i undervisningen. Detta stöds bland 
annat av Matre och Fottland (2005) och Swärd (2008). Fischbein och Öster-
berg menar att viktiga faktorer i undervisningssituationen är att bli sedd och 
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hörd och att ha en förtroendefull relation till läraren. Granström (2007) ut-
trycker samma tankar. Sandström, Kjellin och Granlund (2006) noterar att 

elever med språkliga svårigheter genomgår en positiv utveckling gällande 
självkänsla och kunskaper om undervisningen sker med utgångspunkt i 
kommunikation. Fischbein och Österberg (2003) ser vidare en uppenbar risk 

med det fria arbetssätt som är vanligt förekommande på skolorna, där ele-
verna förväntas att vara aktiva och själva söka kunskap. Om detta inte kom-
bineras med en vägledande och stöttande roll hos läraren missgynnas de 

elever med mindre goda förutsättningar, till exempel elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. 

Samuelsson (2007) diskuterar matematikundervisningen i skolan. I likhet 

med Löwing (2004) konstaterar han att om eleven ska lyckas i skolans ma-
tematikundervisning krävs en tydlig lärare som förmår skapa en balans mel-
lan ämnesinnehåll, arbetssätt och lärandegemenskap. Även Fischbein och 

Österberg (2003) tar upp matematikundervisningen och pekar på vad som 
kan utgöra skillnaden för hur eleverna uppfattar och tar till sig ämnet. Det är 
viktigt att arbeta på ett sätt så att matematik inte bara blir en tävling där man 

staplar tal på varandra, utan ett ämne där man utvecklar sitt tänkande. Detta 
resonemang överensstämmer med Löwings slutledningar. I Fischbein och 
Österberg (2003) delar Österberg med sig av ett skolminne som medförde att 

det växte fram en lust och ett intresse för matematik hos honom. Det utspe-
lade sig på en lektion när klassen hade fått en ny matematiklärare. Österberg 
satt i klassrummet och räknade när läraren stannade till hos honom, betrak-

tade hans felaktiga uträkning och utbrast: ”Vad intressant, hur har Österberg 
tänkt för att komma fram till det svaret?” Den nya matematikläraren väckte 
genom sitt agerande hans och andra elevers intresse för ämnet. Detta ledde 

till att de började lösa matematiska uppgifter även på fritiden som de sedan 
pratade med varandra om. Erfarenheten från dessa matematiklektioner 
gjorde det senare självklart för Österberg som lärare att försöka förmedla 

tankarna bakom ett sätt att lösa ett matematiskt problem till eleverna och 
även att förmedla sin attityd till ämnet, till exempel när en elev har fått ett 
felaktigt svar säga: ”Vad intressant! Hur har du burit dig åt? Hur har du 

tänkt?” Detta sätt att agera stärker, enligt Fischbein och Österberg, elevens 
självkänsla och tro på den egna förmågan. Deras resonemang kring matema-
tik överensstämmer med Löwing (2004). Även Samuelsson (2007) konstate-

rar att om eleven ska lyckas i skolans matematikundervisning måste läraren 
vara uppmärksam på arbetssätt och lärandegemenskap. Han menar att mate-
matikämnets abstrakta konstruktion accentuerar lärarens betydelse i klass-

rummet. 

5.1.2 En tydlig lärarroll 

Det som genomgående visar sig i de granskade studierna är betoningen av 
klara mål och en tydlig lärarroll. Enligt Swärd (2008) kan läraren genom 
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medvetna arrangemang säkerställa elevernas skriftspråklighet. Lärarna i 
hennes studie sätter igång olika aktiviteter där eleverna är medskapare. 

Dessa olika arrangemang stöder både elever som behöver extra stöd och de 
som behöver extra utmaningar, menar Swärd. För att göra detta fordras 
emellertid hög lärarkompetens, vilket innefattar en god grundutbildning, 

regelbunden fortbildning, samt kunskap om aktuell läsforskning. Även Er-
iksson Gustavsson (2007) argumenterar för betydelsen av att lärare medvetet 
undervisar i läsning och skrivning och lär eleverna läs- och skrivstrategier, 

så de kan möta de krav som ställs på en fungerande läs- och skrivförmåga i 
olika sammanhang. 

Löwing (2004) anser att det är nödvändigt att eleverna får adekvat hjälp 

från sina lärare om de ska kunna nå kursmålen. Det innebär, enligt Löwing, 
att lärarna har en matematisk teori som är relevant för deras profession och 
att läraren kan framföra sin matematiska kunskap på ett sådant sätt att ele-

verna lär och utvecklar matematisk kunskap. Fischbein och Österberg 
(2003:175) framhåller att styrning, struktur och vägledning liksom eget ut-
rymme, uppmuntran och engagemang är viktiga förutsättningar för optimal 

utveckling. Det gäller dock att hitta en bra balans mellan dessa. Det förut-
sätter att man anpassar sig till vad som händer i gruppen och är uppmärksam 
på risken att fastna i förstelnade rutiner. 

Enligt Löwing (2004) är valet av arbetsform och arbetssätt i relation till 
elever och innehåll det som ofta brister i matematikundervisningen. Hon 
menar att det är viktigt att man som lärare förmår se didaktiska helheter. Det 

är inte fråga om antingen eller, alltså antingen en pedagogisk/sociologisk 
eller en didaktisk grundsyn, poängen är att kunna integrera dessa. 

5.1.3 Dilemman 

Ett problem som Löwing (2004) uppmärksammar är att läraren ger otillräck-

liga instruktioner. Under de flesta av de lektioner som hon studerade ledde 
detta till inlärningsproblem för eleverna. Det var inte bara instruktionen som 
var svår för eleverna att uppfatta, utan många elever hade också stora pro-

blem med uppgifterna i sig. För att förebygga detta är det, enligt Löwing, 
viktigt att de uppgifter som ges till eleverna passar in i det aktuella samman-
hanget. En annan viktig faktor är att läraren reflekterar över om elevernas 

förkunskaper räcker till. Löwing noterade att läraren inte tog reda på elever-
nas förkunskaper. Många av lärarna använde dessutom inte ett adekvat språk 
som svarade mot elevernas förståelse, vilket orsakade konflikter i kommuni-

kationen och resulterade i att elever och lärare ofta pratade förbi varandra. 
Detta förvirrade eleverna och medförde att de slutade arbeta efter halva lek-
tionen. 

Löwing (2004) observerade också att arbete i grupp kan orsaka problem 
för eleverna. När en lärare i Löwings studie skulle handleda de olika grup-
perna kunde Löwing iaktta hur läraren oftast kommunicerade med hela 
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gruppen samtidigt, inte med individerna i gruppen. De frågor som lärarna 
ställde var huvudsakligen av typen vad (vad eleven ska göra), inte av typen 

hur (hur eleven kan tänka, vilka strategier eleven kan använda). Dessa obser-
vationer kan jämföras med Fischbein och Österbergs (2003) studie som lyf-
ter fram vikten av att ta reda på hur eleverna tänker. af Geijerstam (2006) 

instämmer och menar att det krävs ett medvetet förhållningssätt till vad man 
gör, hur och varför man gör det för att kunna utnyttja skrivandet på ett mer 
effektivt sätt. 

På samma sätt som Löwing konstaterar Swärd (2008) att dilemma kan 
uppstå när oerfarna lärare utan läspedagogisk kompetens tar sig an en metod. 
Hon understryker nödvändigheten i att anpassa metod och arbetssätt till un-

dervisningens innehåll. Swärd menar att om en metod tillämpas statiskt blir 
den ganska trist. En metod, vilken den än må vara, är beroende av lärarens 
hantering av den liksom hennes eller hans ämnesdidaktiska kunskaper. 

5.1.4 Individualisering 

Lärarna i Löwings (2004) studie uppfattade individualisering i första hand 
som en organisatorisk åtgärd och inte som en individuell anpassning av un-
dervisningens innehåll. Individualisering tolkades så att eleverna skulle ges 

möjlighet att arbeta på egen hand. I läroplanens mening innebär däremot 
individualisering att anpassa det innehåll som ska läras till respektive elevs 
individuella behov, förkunskaper, intresse och arbetsförmåga. Löwing påpe-

kar att det därför inte behöver handla om individualisering även om läraren 
bara undervisar en enda elev. Det är först när läraren har tagit reda på ele-
vens förkunskaper, intresse och behov och anpassar undervisningen därefter 

som man kan tala om individualisering (Löwing, 2004:200). Fischbein och 
Österberg (2003) för ett liknande resonemang. 

Ett annat problem som Löwing uppmärksammar är att de elever som sak-

nar nödvändiga förutsättningar för lärandet inte förstår bättre för att de får 
längre tid på sig. De måste få hjälp med att förstå de uppgifter som ska lösas 
och här behövs läraren. Samuelsson (2007) gör samma konstaterande. Enligt 

Löwing har den gemensamma genomgången stor betydelse för möjligheten 
att kunna individualisera i klassrummet. Under genomgången får eleverna 
möjligheter att höra ett matematiskt språk och få nya begrepp förklarade för 

sig. Det leder till att många elever får hjälp med att komma igång, vilket 
möjliggör att läraren hinner ägna sig åt de elever som behöver det. 

5.1.5 De didaktiska frågorna 

Löwing (2004:261) fann i sin studie att lärarna ofta tog ämnesinnehållet för 

givet och att de inte förmådde knyta samman didaktikens vem-, vad-, hur- 
och varför-frågor. Innehållet kopplades sällan samman med elevernas olika 
förkunskaper och förmågor, eller med undervisningens långsiktiga mål. Det 
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innebar att alla elever gavs i stort sett samma förklaringar. Individualisering-
en handlade således inte om att anpassa innehållet till respektive elevs kun-

skapsnivå, utan låta dem arbeta i sin egen takt. De gjorde med andra ord det 
som även Fischbein och Österberg (2003) varnar för: löste olika många upp-
gifter av samma typ på samma sätt. Enligt Fischbein och Österberg är det lätt 

att en del barn blir blockerade när det ska gå fort och vara rätt, som till ex-
empel i matematik. Det kan leda till att de slutar försöka. Om man i stället 
kan utgå från deras tänkande och fråga sig varför man tänker som man gör, 

blir det mer spännande. Forskningsresultat av Granström (2007) och Fisch-
bein och Österberg (2003) visar att samverkan och gemenskap har ett po-
sitivt samband med prestationer, och omvänt, att konkurrens och tävling 

visserligen stimulerar de duktiga men också ökar variationen så att de som 
halkar efter får ännu svårare att hävda sig. 

En intressant fråga som Löwing ställer sig är hur medvetna lärare är om 

syftet med ett visst avsnitt i ett undervisningsmaterial, vilka förkunskaper 
som krävs för att arbeta med det aktuella innehållet, och vart den kunskap 
som erbjuds leder på längre sikt. Detta är, enligt Löwing, viktiga didaktiska 

frågor. Wedin (2008), som ser en direkt relation mellan kunskapsutveck-
landet i skolan och utvecklandet av språket som uttrycker kunskapen, anser 
att det är viktigt att göra läraren medveten om vilka språkfärdigheter som är 

betydelsefulla vid utvecklingen av kunskap inom olika ämnesområden. Ut-
maningen för lärare är att bygga broar mellan elevernas vardagsspråk och det 
skolspecifika språket. Wedin menar, i samstämmighet med Gibbons (2006a), 

att klassrumsinteraktion mellan lärare och elever kan utgöra den bron. 

5.1.6 Det sociala sammanhangets betydelse 

I de studier som jag valt att närmare granska framhålls det sociala samman-
hanget, även om några studier lägger tyngdpunkten i det sociokulturella per-

spektivet (af Geijerstam, 2006; Matre & Fottland, 2005; Fischbein & Öster-
berg, 2003), medan andra huvudsakligen antar ett sociokognitivt perspektiv 
(Swärd, 2008; Wedin, 2008; Löwing, 2004; Wengelin & Strömqvist, 2000). 

Liberg (2006) förklarar att det som skiljer ett sociokognitivt perspektiv från 
ett sociokulturellt är framför allt var man lägger huvudfokus i sitt utfors-
kande. I ett sociokognitivt perspektiv är man i första hand intresserad av att 

studera hur den enskilda individen utvecklar sina kunskaper i det sociokultu-
rella sammanhang han eller hon ingår i, medan huvudfokus i ett sociokultu-
rellt perspektiv ligger på att studera de sociokulturella sammanhang som vi 

som individer bidrar till att skapa och hur vi gör för att skapa dem (Liberg, 
2006). Det sociala sammanhangets betydelse för lärandet, det vill säga sam-
spelet mellan eleven och den omgivande miljön, råder det emellertid full-

ständig samstämmighet om. 
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6 Perspektiv på undervisning 

Kapitel 6 skiljer sig till karaktären från de två tidigare teorikapitlen genom 
att det har skrivits i nära relation till studiens tematiska analys. När ett tema 

har urskiljts i det empiriska materialet har jag gått tillbaka till teorin och 
fördjupat den teoretiska förståelsen av detta tema. 

6.1 Formalitet och funktionalitet i undervisningen 

Liberg (2008b) konstaterar att det inom ett kunskapssamhälle kommer att 

behövas fler som kan läsa och skriva på ett mer avancerat sätt än i dag. Detta 
är ett arbete som hon menar måste genomföras inom alla ämnen och genom 
alla stadier av utbildningen. Eleverna måste få stöd att utveckla såväl förstå-

else- som avkodningsstrategier för att kunna läsa och skriva i alla olika äm-
nen och genrer som de ställs inför. Med utgångspunkt från Langer (1999) 
argumenterar Liberg för en undervisning med hög grad av literacy. Denna 

undervisning karakteriseras av: 

 Färdigheter som ska läras in är integrerade i en helhet, men studeras 
också separat i väl strukturerade undervisningssammanhang. 

 Förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervis-
ningen. 

 Tydliga kopplingar görs mellan ämnen i skolan och ämnen utanför 
skolan och till elevernas egna erfarenheter och deras erfarenheter från 
andra lektioner och tidigare erövrade kunskaper. 

 Metakognitiva strategier för hur man tänker, hur man planerar och or-
ganiserar sitt arbete osv. lärs ut på ett tydligt sätt. 

 När eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren 
dem vidare in i en djupare förståelse och genererande av ytterligare 
nya tankar och idéer. 

 Eleverna arbetar tillsammans för att i interaktion med varandra ut-
veckla en djup och komplex förståelse av det som ska läras. 

(Liberg, 2008b:66: efter Langer, 1999) 

Liberg (2009b, 2008b) lyfter fram tre faktorer som är av avgörande betyd-
else för läs- och skrivutvecklingen: intresse och motivation för att läsa och 

skriva, läs- och skrivförståelse samt av- och inkodning. Dessa dimensioner 
bildar förgrund och är beroende av bakgrunden som utgörs av de texter ele-
verna får möta och i vilka sammanhang de här mötena sker. Enligt Liberg 
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(2008b) är arbetet med att hjälpa eleverna att knäcka läskoden mycket vik-
tigt, men otillräckligt. Redan i de första skolåren måste eleverna få stöd med 

att vidareutveckla förståelsestrategier. Utifrån resultaten i PIRLS 2001 och 
2006 konstaterar Liberg att svensk skola klarar av att förvalta mer enkla läs- 
och skrivfärdigheter som barnen har med sig till skolan, men lyckas inte lika 

väl med att vidareutveckla färdigheterna till en mer avancerad läs- och skriv-
förmåga. 

Vikten av att skapa balans mellan form och funktion i undervisningen un-

derstryks av Liberg (2009b, 2008b:61–62). I ett undervisningssammanhang 
finns det åtminstone tre sätt att arbeta med metoder. För det första kan man 
arbeta med dem separat utan att sätta in dem i det sammanhang där de fyller 

en funktion. Detta är en form av mycket starkt formaliserad undervisning. I 
en starkt funktionaliserad undervisning sätter man in dem i ett sammanhang, 
men de lyfts inte fram, utan eleverna får försöka upptäcka dem på egen hand. 

I den tredje typen av undervisning råder det balans mellan dessa båda under-
visningsformer. Det som ska läras in är inordnat i ett sammanhang där det 
fyller en funktion, men också avgränsat i strukturerade undervisningssam-

manhang. 
Ett exempel på den tredje undervisningsformen är läs- och skrivutveck-

lingsprogrammet Spökägget (Liberg, 2008b). I Spökägget hittar barnen i en 

förstaklass en morgon ett stort ägg i sitt klassrum. Bredvid ägget ligger ett 
brev. Det väcker barnens intresse och blir utgångspunkt för ett intensivt lä-
sande, skrivande, ritande och räknande. Så småningom kläcks ägget och ett 

spöke framträder. Spöket brevväxlar med barnen och utmanar dem i olika 
språkutvecklande lekfulla aktiviteter där strukturerat arbete med ljud, bok-
stäver och helord integreras. Spökägget är, enligt Liberg, ett exempel på när 

form och funktion i undervisningen ”på ett utomordentligt pedagogiskt sätt, 
sätts i balans och i samspel med varandra” (Liberg, 2008b:62). 

Med hänvisning till Ivaniĉ (2004:223) (Figur 2) understryker Liberg vik-

ten av att alla fyra språkliga lager finns med i undervisningen: texten, delta-
garna, den språkliga händelsen samt den sociokulturella och politiska kon-
texten. Kunskap och medvetenhet om de fyra språkliga lagren ökar enligt 

Liberg lärarens möjlighet att göra språkdidaktiskt grundade fokusskiften. 
Dessa fokusskiften kan vara av olika grad och längd. Den första graden av 
skifte har till uppgift att stödja lärandet. I den andra graden av skifte lyfts de 

språkliga dragen fram och diskuteras med hjälp av vardagsspråket. Termerna 
visa och säga kan användas för att karakterisera dessa två typer av fokus-
skiften. I den tredje graden av skifte används termer inom lingvistiken för att 

tala om de språkliga lagren (Liberg, 2008b). Liberg (2010:82) understryker 
betydelsen av att som lärare kunna pendla mellan ämnesundervisningen och 
språkundervisningen. Detta gäller skolans alla ämnen. 

Langer (1999) konstaterar utifrån resultaten från High literacy-studier att 
i skolor som lyckas bättre än förväntat karakteriseras undervisningen av det 
tredje tillvägagångssättet – där det råder balans mellan formalitet och funkt-
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ionalitet – medan skolor som inte lyckades så bra praktiserar antingen det 
första eller det andra sättet. 

Strandberg (2006) lyfter fram betydelsen av att skapa rutiner där återska-
pande hela tiden kompletteras med kreativitet. Barn har i leken lärt sig att 
växelspelet mellan verklighet och fantasi. Strandberg menar att detta växel-

spel ”gynnar barnens tillägnande av det verkliga stoffet samtidigt som det 
utvecklar deras kompetens att arbeta nyskapande” (Strandberg, 2006:103). 
Ett exempel på en undervisningsform där detta växelspel sker är den tidigare 

nämnda Spökägget. 
Nyström (2002) har studerat två olika skolor som hon kallar C-skolan re-

spektive F-skolan. Skolorna är exempel på olika lärandemiljöer: C-skolan 

har en strukturerad miljö, F-skolan en mer flexibel. I båda miljöerna urskiljer 
Nyström tre grupper av elever: strävarna, gångarna och löparna. Dessa 
elever behöver olika lång tid för att lära sig läsa och skriva: strävarna  behö-

ver längre tid än gångarna, gångarna längre än löparna. Resultatet indikerar 
att de olika miljöerna tycks lämpa sig bättre eller sämre för olika elever. 
Somliga elever behöver styrning, exempelvis vid bokstavsinlärningen medan 

andra trivs bäst med att själva välja takt och ordning. Eleverna fordrar också 
olika grad av guidning. Gemensamt är att arbetet måste kännas meningsfullt 
och utgå från den enskildes intresse för att skapa motivation. Nyström antar 

att somliga av C-klassens elever skulle gynnas av det friare arbetssättet i F-
klassen, medan vissa av F-klassens elever kanske skulle utvecklas annor-
lunda i den mer strukturerade C-miljön. Som tidigare konstaterats lyckas 

framgångsrika skolor uppnå en balans mellan strukturerad undervisning och 
flexibelt lärande, medan skolor som inte lyckas så bra tillämpar antingen det 
ena eller det andra. I Nyströms studie kan C- respektive F-skolan ses som 

exempel på skolor som tenderar att hamna på var sin sida om det ideala lä-
get. Nyström menar att en högre grad av kollektivt lärande i C-klassen och 
fler inslag av lärarledda aktiviteter i F-klassen kan vara viktiga steg på vägen 

när det gäller att skapa miljöer som bättre kan möta den stora variationen av 
elever. Därmed skulle den balans mellan formaliserad och funktionaliserad 
undervisning, som Liberg (2008b) och Langer (1999) argumenterar för, 

kunna uppnås. 

6.2 Genrepedagogik 

Genre definieras enligt James Martin (1992) som en stegvis målinriktad 
social process. När barnen börjar skolan är det många olika genrer de kon-

fronteras med. De sociala processer som brukar omnämnas är berättande, 
beskrivande, instruerande, förklarande och argumenterande. Genom att visa 
hur olika genrer är relaterade till varandra och utgör stöd för varandras ut-

veckling kan man enligt Martin lägga en grund för hur lärare systematiskt 
kan arbeta med elevers språkliga utveckling. 



 

49 

Liberg (2009b:13) redogör för hur olika genrer inom domänen berättande 
och beskrivande är relaterade till varandra. Hon tar upp observerandet, hän-

delsetecknandet och det avancerande berättandet. Enligt Liberg är obser-
verandet en särskild form av beskrivande där personer och deras liv är i fo-
kus som i en biografi. Händelsetecknande är en enklare form av berättande 

där konnektorer som ”och sen” driver tecknandet av ett händelseförlopp 
framåt. I ett pedagogiskt sammanhang kan det avancerade berättandet byg-
gas successivt utifrån ett enkelt observerande till ett händelsetecknande och 

slutligen till det avancerade berättandet. Detta är i överensstämmelse med 
Johanssons (2009) beskrivning av hur genrekunskap utvecklas. 

Liberg (2009b, 2008a) tar upp genrepedagogik ur ett didaktiskt perspektiv 

och beskriver hur förloppet vid tillägnande av en genre kan te sig. När man 
ska lära sig en ny genre går man först tillsammans in i det aktuella ämnes-
området, studerar det och bygger en kunskap i fältet. Denna kollektiva fas 

präglas av undersökande verksamhet där man experimenterar och lär sig vad 
det är för ord och begrepp som används. Här ingår många olika aktiviteter 
där man använder sig av olika uttrycksformer som skrivande, bildskapande 

och drama. Därefter följer den självständiga fasen. I denna fas är rådfrågning 
av lärare och andra elever av stor betydelse. Lärandet sker således i två faser, 
där studierna först sker gemensamt i grupp och sedan självständigt (Liberg, 

2008a; Strandberg, 2006; Vygotskij, 1978). En del genrer finns inte i varda-
gen, och dessa måste eleverna få hjälp med. Vissa elever behöver också mer 
struktur och stöd än andra. Liberg menar att det måste finnas plats för egna 

reflektioner och framhåller metakognitivt lärande. De didaktiska frågorna är 
centrala: vad är det vi ska undervisa om, hur ska det göras, vem är det som 
ska lära? Det tidigare nämnda läs- och skrivutvecklingsprogrammet Spök-

ägget är byggt som en genre. 

6.3 Samtalande, läsande och skrivande 

De förskolebarn som är språkligt medvetna innan de börjar skolan har lättare 
för att tillägna sig skriftspråket (Häggström, 2007; Myrberg, 2007; Lund-

berg, 2002). Det är därför viktigt att alla barn får rikligt med tillfällen till 
språklekar och aktiviteter som utvecklar den språkliga medvetenheten. Bar-
nen behöver lära sig att förstå på vilket sätt skriften återger talet. 

En annan betydelsefull faktor för en framgångsrik läs- och skrivinlärning 
är ordförrådsutvecklingen (Myrberg, 2007; Snow & Juel, 2007). För att ut-
veckla ordförrådet fordras ett medvetet och strukturerat arbete (Reichenberg, 

2008a, 2008b; Wolff, 2006; Langer, 2005). Högläsning ger barnen en tydli-
gare representation av språket. Vidare förekommer ord i skriftspråket som 
inte används i dagligt tal vilket bidrar till ordförrådsutvecklingen. Möte med 

texter utmanar, enligt Liberg (2008b), till att lära nya ord och utöka ordför-
rådet. 
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Chamber (1994) framhåller värdet av att föra såväl organiserade bok-
samtal som vardagsprat om böcker och att ordna planerade aktiviteter som 

gör att barn och böcker kan mötas på ett sätt som uppmuntrar dem till att bli 
reflekterande läsare. Boksamtal handlar om att utbyta läserfarenheter och 
kan delas in under tre rubriker: utbyta entusiasm, utbyta frågetecken, upp-

täcka mönster. Genom boksamtal lär sig barnen att leta efter mönster som 
visar hur saker hänger ihop på ett begripligt sätt. Uttalandet av en tanke inne-
bär att den som lyssnar måste tolka det som sagts. När talaren får ta del av 

denna tolkning, ser han sitt uttalande i ett nytt ljus. Chambers framhåller 
vidare betydelsen av att använda ”jag undrar-frågor”. Genom regelbundna 
och aktiva boksamtal lär sig eleverna en struktur för att ta sig an en text och 

anknyta den till sin egen erfarenhetsvärld. 
Textsamtal (Liberg, 2009a; Reichenberg, 2008b; Langer, 2005) är en vik-

tig del i undervisningen. Reichenberg menar att eleverna i textsamtalet får 

möjlighet att knyta an till egna erfarenheter och förkunskaper. Därmed ut-
vecklas språkliga förmågor som att se orsakssamband, dra slutsatser och 
generalisera, sammanfatta innehållet och identifiera textens huvudbudskap. 

Genom att ställa metakognitiva frågor – Vad tror du kommer att hända se-
dan? Vad tror du om det? – utvecklas språket och tankeförmågan 
(Reichenberg, 2008b). Dysthe (1996:232) menar att verklighetsbetonade och 

öppna frågor är ett viktigt redskap som läraren kan använda sig av för att få 
eleverna engagerade, utmana deras tänkande och hjälpa dem att se samband 
mellan det nya och det de kunde sedan tidigare. Liberg (2009a, 2008a) lyfter 

fram betydelsen av att hjälpa eleverna att hitta öppningar in i texterna så att 
de får ett personligt engagemang till dem. Det är viktigt att eleverna får möj-
lighet att lära sig att analysera, dra slutsatser, göra egna tolkningar, och träna 

sig i att förklara sina åsikter utifrån texten. Det är även av betydelse att de får 
möjlighet att reflektera tillsammans och ta ställning till varandras syn-
punkter. Detta ger eleverna en fördjupad förståelse av texten och en möjlig-

het att se den ur olika perspektiv, resonerar Liberg. 
Processkrivning

 
är en arbetsform där eleven tillsammans med lärare och 

kamrater bearbetar och vidareutvecklar sina texter. Vid processkrivning ut-

manas elevernas tänkande så att de får syn på sina strategier och lärande-
processen synliggörs (Calkins, 2001; Dysthe, 1996). Enligt Calkins bör pro-
cesskrivning introduceras redan på förskolan. Till en början handlar det mest 

om ritade bilder, men det viktiga är att barnen lär sig arbetsformen. Läs- och 
skrivutvecklingen bygger på barns språkutveckling. Samtalen är därför vik-
tiga för att läraren ska lära känna eleverna och deras språk. Calkins påpekar 

att både barnet som har ritat en serie av orelaterade bilder och barnet som 
skriver en kapitelbok behöver tänka på att fokusera ämnet. De behöver också 
en intresserad lyssnarskara och kommer att tjäna på frågor såsom ”Hur be-

stämde du dig för att göra på det här sättet? Vad vill du göra härnäst? Finns 
det avsnitt som du är osäker på? Hur kan vi hjälpa dig?” Dessa tankegångar 
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kan tas som utgångspunkt i skrivundervisningen. Lärarrespons och elev-
respons är, enligt Calkins, kärnan i skrivundervisningen.  

Responssamtal (Reichenberg, 2008a, 2008b; Calkins, 2001) kan ge värde-
full information om vilka framgångsrika eller hindrande strategier eleven 
använder. Genom responsen lär sig eleverna att interagera med sitt eget skri-

vande. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det inte finns en bearbet-
ningsstrategi som passar alla elever. Det finns många sätt att undervisa på 
och att det gäller att välja det som hjälper eleven mest i dag, påpekar Calk-

ins. 
Responssamtal leder inte självklart till skriftspråksutveckling eftersom 

man inte kan ta för givet att eleverna vet på vilken nivå de ska hjälpa till. I 

sin studie visar Chrystal och Ekvall (2009) hur responssamtal mellan ett par 
elever, Örjan och Urban, får negativa konsekvenser. De två eleverna uppvi-
sar olika skribentprofiler. Urban har en god kommunikativ förmåga men 

svårigheter med formella aspekter, medan Örjan är säker på språkets form 
men visar inte samma textmedvetenhet som Urban. Urbans starka sidor får 
emellertid inte möjlighet att komma till uttryck i responssamtalen. De änd-

ringar eleverna gör blir rent formmässiga. Urbans omskrivna text är kortare 
och meningarna har en enklare uppbyggnad. Innehållsmässigt har den blivit 
påfallande lik Örjans. 

Enligt Calkins (2001) hjälper skrivandet oss att förstå våra liv vilket inne-
bär att finna en handling i komplexiteten av händelser och ett sammanhang. 
Sedan är det viktigt att pröva det man skrivit genom att samtala med andra, 

läsa upp det man skrivit och utbyta respons. En modell för hur man kan gå 
tillväga vid processkrivning är Nattpäron6 (Althoff, 2006; Riksutställningar, 
2006). 

Ett bra sätt för eleven att få syn på sina egna strategier är att förklara för 
någon annan menar Bodrova och Leong (1996). När man förklarar för någon 
annan hur man tänker förstår man sina egna strategier. Det ger också värde-

full information till läraren om vad eleverna verkligen förstår. Bodrova och 
Leong utgår från Vygotskijs (1978) läroteser som visar på vägar att gå för att 
utnyttja relationen mellan språk, tanke och lärande i undervisningen: 

Use thinking while talking to check childrenʼs understanding of concepts and 

strategies. Get children used to talking about what they think and how they 

solve problems. Have them repeat ideas back to you how they understand an 

idea. As one teacher puts it, ”I need to know how you think about things.” 

Have children talk to each other; then listen to what they say to each other. 

                                                 
6 Nattpäron var en satsning från Riksutställningar; en mobil utställning som besökte flera av 

landets kommuner. Utställningen vände sig i första hand till årskurs 4- och 5-elever. I den 
mobila utställningshallen fanns guider som ledde eleverna genom utställningens fyra hörn: 

platser, personer, viljor, problem. Under evenemanget gavs möjligheter att utforska fantasins 

värld genom experiment och upplevelser. Syftet med Nattpäron var att inspirera till berättande 

och skrivande. Många av utställningens idéer är omsättningsbara i skolpraktiken. 
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Not only is your listening motivating for children, it gives you wonderful in -

sights into what they understand. (Bodrova & Leong, 1996:105) 

Enligt Molloy (2002) är det viktigt att främja kommunikativa arbetsformer. 
Eleverna måste få tillfälle till en så mångsidig kommunikation som möjligt 

med sin omgivning. Hon menar att talet och dialogen i skolan är av största 
vikt för elevernas personlighetsutveckling. Det sätt på vilket skolans vuxna 
bemöter elevernas tal och tankar formar elevernas identitet på ett ofta avgö-

rande sätt. 

6.4 Det skolspecifika språket 

Redan i årskurs 3 blir texterna mer komplexa till sin form och innehållet blir 
mer ämnesspecifikt. Den berättande genren dominerar inte längre (Liberg, 

2008b). Därmed ökar kravet på att eleverna i större utsträckning ska kunna 
läsa och skriva längre texter och inom olika genrer (Reichenberg, 2008a; 
Langer, 2005). I mötet med längre och ämnesspecifika texter är en viktig 

kompetens att vara en van läsare och skrivare. Det räcker emellertid inte med 
att man har lärt sig läsa och skriva. Den färdigheten måste hela tiden under-
hållas och utvecklas inom olika ämnesområden. Förmågan att förstå och tala 

om texter och att röra sig på olika sätt i dem varierar också mellan olika äm-
nen. 

Liberg (2008b:64) tar upp två huvudtyper av texter; litterär text och infor-

mativ text. Den litterära texten är ofta uppbyggd som ett händelseförlopp och 
kännetecknas av många deltagaraktiva drag. Informativa texter handlar oftast 
om föremål, fenomen och förhållningssätt som mestadels behandlas på ett 

generellt plan. De innehåller inte så många deltagaraktiva drag vilket gör 
dem svårtillgängliga. I mötet med informativa texter och textuppgifter krävs 
det, enligt Liberg (ibid.), såväl egna förmågor som ett aktivt lärarstöd för att 

lära sig behärska dem. Om eleverna har tidigare erfarenheter av olika typer 
av texter och är vana att använda olika förståelsestrategier underlättas förstå-
elsearbetet väsentligt konstaterar flera forskare (Liberg, 2008b; Reichenberg, 

2008b; Nation, 2007; Langer, 2005). 

6.5 Allmän och specialiserad textkompetens 

Enligt McCormick (1994; se även Molloy, 2002) har både texter och läsare 
såväl generella som litterära repertoarer. I ett undervisningsperspektiv är det 
viktigt att elevernas repertoarer matchas i förhållande till de texter som an-

vänds. Med matchning menar McCormick att repertoarerna inte får vara 
åtskilda. Om så är fallet kan eleverna avvisa läsningen av texterna, men det 
är också viktigt att elevernas repertoarer utmanas. Läraren och eleverna har 

olika repertoarer. I en optimal undervisningssituation matchas elevers all-
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männa och litterära repertoarer med repertoarerna i texterna. För att förstå de 
svårigheter som lärare möter kan McCormicks begrepp matchning vara till 

stor hjälp menar Mossberg Schüllerqvist (2008). Även Langer (2005) har ett 
dubbelt perspektiv i att förstå text och knyta an till erfarenheter. Hon disku-
terar hur elever kan gå in i och förstå litterära föreställningsvärldar, men 

också hur de bygger föreställningar om den verkliga världen. Förändringarna 
i föreställningsvärlden beror enligt Langer på en kombination av egna erfa-
renheter och det som står i texten (2005:28). 

För att skapa ordning och urskilja våra uppfattningar använder vi oss hela 
tiden både av objektiva och subjektiva erfarenheter (Langer, 2005:21). Dessa 
erfarenheter är inte varandras motsatser eller isolerade från varandra, utan 

går hand i hand. Den ena fokuserar på den individuella förståelsen och upp-
levelsen, den andra på världen utanför. De bidrar på detta sätt med olika 
perspektiv på samma fenomen och ger tillsammans en mer sammanhängande 

förståelse av helheten. Enligt Langer är subjektiva erfarenheter grundläg-
gande för allt tänkande, men det är litteraturundervisningen som under skol-
åren kan utveckla ett sådant tänkande. När elever blir deltagare i en litterär 

gemenskap i klassrummet får de tillfälle att utforska antaganden, utbyta idéer 
och föreställa sig det möjliga. 

Textkompetens kan således delas in i allmän och specialiserad textkom-

petens. Båda dessa aspekter bör vara med i undervisningen. Enligt Molloy 
(2002) måste litteraturläsningen först kopplas till elevers erfarenheter och 
allmänna repertoarer, sedan kan man införa litterära begrepp för att förstå 

texternas litterära repertoar. Ett mål för textundervisningen bör vara att ele-
verna lär sig läsa för att tillfredsställa grundläggande behov, för att så små-
ningom kunna läsa litterära texter utifrån litteraturvetenskapliga krav. 

6.6 Scaffolding 

Flow experience är ett begrepp som definierats av Csíkszentmihályi (1990). 
Det beskriver de stunder då man är helt fokuserad på en verksamhet. Nyck-
elordet är activity och koncentrationen ligger på här och nu. Aktiviteter där 

flow experience uppnås kan vara av skilda slag såsom olika arbetsuppgifter, 
intressen och sporter. Csíkszentmihályi anger några villkor som måste upp-
fyllas för att uppnå flöde. Valda aktiviteter bör ha tydligt fastställda mål som 

hjälper till att fokusera energi och ge riktning. Det är dessutom viktigt att ha 
en bra balans mellan upplevd kompetens och upplevda utmaningar. Om kun-
skaperna överträffar utmaningen blir man uttråkad eftersom det blir alltför 

lätt, men om utmaningen upplevs vara för svår leder det till frustration. 
Csíkszentmihályi framhåller också betydelsen av feedback . Det gör att man 
kan ändra sina handlingar om det behövs för att hålla sig i flödet. Återkopp-

lingen gör det möjligt att gå vidare och göra framsteg. En annan faktor som 
Csíkszentmihályi lyfter fram är betydelsen av att ägna sig åt en uppgift åt 
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gången så att energin odelat kan fokuseras på den. Han menar att man måste 
bestämma sina mål och dela upp dem i uppnåeliga bitar samt se till att dessa 

bitar är tillräckligt utmanande. För att hålla uppe flödet med en viss verk-
samhet behöver utmaningen också successivt ökas för att uppgiften inte ska 
bli tråkig. En ny utmaning ökar intresset och kunskaperna. 

Fahlén (2002) jämför hur man kan se på undervisningsstöd genom att an-
vända metaforerna lotsning och ställningsbyggare (scaffolding). Båda be-
greppen handlar om en person som är mer kunnig som hjälper en annan som 

är mindre kunnig, med andra ord om en form av undervisningsstöd. Det 
finns dock en väsentlig skillnad i den pedagogiska funktionen. Lotsen är den 
kunniga som leder fartyget förbi besvärliga skär till målet och den mindre 

kunniga kan bara följa efter eller lämna över styrningen. När man är i hamn, 
uppgiften är löst, så är det hela klart. Skären har emellertid inte blivit tydliga, 
så lotsen behövs även på kommande resor. Ställningsbyggaren däremot tar 

alltid hänsyn till husets form och var man befinner sig i byggprocessen. Ut-
gångspunkten är således var den som behöver stöttning befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Det som konstrueras ska bli så välbyggt att ställningen 

så småningom kan tas bort. För att en lärare ska kunna klara rollen som 
”ställningsbyggare” krävs det enligt Fahlén både lyhördhet och förmåga att 
skaffa sig kunskap om hur långt i utvecklingen eleven har kommit. Det ford-

ras också goda teoretiska kunskaper om de inblandade processerna. Om lära-
ren bygger en för hög ställning har eleven ingen nytta av den, det mesta går 
då över huvudet på eleven. Bygger läraren en för låg ställning har den inte 

någon funktion eftersom elevens eget byggande redan passerat denna nivå. 

Figur 3. Relationen utmaning–stöttning. Fritt efter Gibbons 

(muntl. komm., 4 sept. 2008). 
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Då är risken stor att eleven blir uttråkad och stagnerar i sin utveckling, reso-
nerar Fahlén. 

Även Gibbons (2008) använder sig av begreppet scaffolding för att åskåd-
liggöra undervisningsprocesser (Figur 3). Hon konkretiserar detta med hjälp 
av fyra fält vilka visar elevens reaktion i förhållande till utmaning och 

undervisningsstöd. I learning engagement zone föreligger scaffolding, det 
vill säga eleven erhåller hög utmaning och därtill en hög support. 

I föreliggande studie används Gibbons modell (2008) vid analys av läs- 

och skrivundervisningen. 

6.7 Förebyggande specialpedagogiska insatser 

Enligt Normell (2002) ska läraren följa eleverna till det ställe där kunskapen 
finns och på vägen undanröja de hinder som kan uppstå för lärandet. När det 

gäller elevernas läs- och skrivutveckling har forskningen kommit långt i hur 
läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas. Förebyggande specialpedagogiska 
insatser utgörs av pedagogiska handlingar som leder till att barnen tidigt i sin 

skriftspråksutveckling tillägnar sig de nödvändiga grundförmågorna som 
möjliggör en framgångsrik skriftspråksutveckling och förebygger senare 
misslyckanden. Det är vedertaget att vissa grundförutsättningar måste finnas 

för att säkerställa en positiv skriftspråksutveckling. Hit hör fonologisk med-
vetenhet, att befästa kopplingen mellan fonem och grafem, läsflyt, ordför-
rådsutveckling, läsförståelse, samt att eleverna får lära sig läs- och skriv-

strategier (Myrberg, 2007; Snow & Juel, 2007; Torgesen, 2007). 
Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Pettersson (2010) understryker be-

tydelsen av välstrukturerade och stimulerande lärandemiljöer. Resultatet från 

deras studie visar att lärares och skolors kompetens att identifiera läs- och 
skrivsvårigheter, likaså att tillhandahålla undervisningsinterventioner, är 
bristfällig. Denna brist på support tyder på att det saknas didaktisk kompe-

tens. En förklaring till detta kan vara att det saknas undervisningspraktik i 
lärarutbildningen när det gäller läsning och skrivning, resonerar författarna. 
Risko et al. (2008) och Barber och Mourshed (2007) har kommit till en lik-

nande slutsats.  
Tidigare har konstaterats att lärarens kompetens är av avgörande bety-

delse för elevernas lärande (Crawford & Torgesen, 2009; Frank, 2009; Hat-

tie, 2009; Risko et al., 2008; Barber & Mourshed, 2007; Granström, 2007; 
Myrberg, 2007; Snow & Juel, 2007). En intressant iakttagelse i Heimdahl 
Mattson och Roll-Petterssons (2007) studie är att eleverna har en klar upp-

fattning om vad som utmärker en god lärare. Denna lärare undervisar på 
varierande sätt och gör att alla känner sig betydelsefulla. Den goda läraren 
har en positiv tro på eleven och vänder sig inte bort från honom eller henne. 
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6.8 Evidensbaserad pedagogik 

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) utvär-
derade på uppdrag av kongressen i USA forskningsbasen avseende effektiv 

läsinlärningspedagogik (Myrberg, 2007:83). Utvärderingen avsåg både barn 
i allmänhet och barn i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
NICHD:s expertgrupp NRP fick i uppdrag att genomföra en omfattande 

kvantitativ metaanalys av vetenskapliga studier i syfte att klargöra utmärk-
ande drag hos framgångsrik läspedagogik (Snow & Juel, 2007). NRP fann 
fem grundläggande områden: explicit undervisning i fonologisk medveten-

het, korrespondens mellan fonem och grafem, läsflyt, ordförrådsutveckling, 
och undervisning i effektiva lässtrategier (Myrberg, 2007:83ff; Snow & Juel, 
2007:512ff). 

Med anledning av att läskompetensen var för låg och det faktum att 
många elever slutade skolan tidigt startade i USA projektet No Child Left 
Behind (se NCLB, 2009). NCLB utgick från den evidensbaserade pedagog-

ik7 som NRP konstaterat. Projektet introducerades i amerikanska skolor år 
2004 med syftet att få fler elever att klara av skolans mål. I NCLB-program-
met ingår att alla lärare ska fortbilda sig och att alla elever ska testas i läs-

kompetens, matematik och naturkunskap. Trots de enorma summor som 
regeringen har satsat i programmet kan det emellertid hävdas att satsningen 
inte har gett förväntad effekt. Bristerna i skriftspråklig kompetens är fortfa-

rande påtagliga i amerikanska skolor. 
I Storbritannien initierades National Literacy Strategy (NLS) som inne-

håller samma prioriterade områden som NCLB, det vill säga att lärares kom-

petens ska höjas, eleverna kunskapsutveckling övervakas och samverkan 
med föräldrar utvecklas. I Storbritannien liksom i USA är rekommendatio-
nerna att det i nybörjarundervisningen ska finnas en lässpecialist vars uppgift 

är att stödja läraren och arbeta med eleverna (Department for education, 
2009). 

Vi kan se samma frågor i den svenska skoldebatten. Skolpolitiker vill in-

föra regelbundna test och tidiga betyg. Nationella prov har införts även i 
årskurs 3. Regeringen har gett medel till Lärarlyftet (Regeringskansliet, 
2007). Lärarlyftet innebär att man genomför en mångmiljardsatsning under 3 

år för att fortbilda lärare. De prioriterade områdena är läsning, skrivning och 
räkning, framförallt för låg- och mellanstadielärare. Även utvecklingen av 
lärarutbildningen har hamnat i fokus. Nödvändigheten av att alla lärare be-

sitter specialpedagogisk kunskap lyfts också fram. Detta är inte längre endast 
en fråga för specialpedagogiken, utan angår alla lärare. 

                                                 
7 Evidensbaserad pedagogik: att den pedagogik man tillämpar ska grunda sig på bästa till-
gängliga vetenskapliga resultat (Health Technology Assessment international, 2010). 
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6.8.1 Evidensbaseringsprincipen i skolpraktiken 

Har evidensbaserade projekt som NCLB haft några effekter på skolresultaten 
och har det lett till att fler elever lyckats i sitt läs- och skrivlärande? Verklig-

heten är dessvärre den att de stora förändringar i läskompetens som man 
räknat med har uteblivit (Snow & Juel, 2007:514). Trots den omfattande 
forskningen och storsatsningar på projekt som NCLB har tillväxten av läs-

förmåga inte ökat nämnvärt enligt internationella läsundersökningar som 
PIRLS och PISA (Skolverket, 2007a, 2007b; Gustavsson & Rosén, 2005). 
Man skulle kunna säga att medan forskningsbasen har etablerats har studie-

resultaten sjunkit och antalet elever som upplever hinder i sitt läs- och skriv-
lärande ökat. Med anledning av detta har NCLB väckt en våldsam debatt i 
USA. Vad kan då förklaringen till misslyckandet vara? 

Om man ser på utgångspunken för projektet NCLB så vilar den på kogni-
tivt och biologiskt baserad forskning. I medicinsk praktik är det relativt en-
kelt att utvärdera om evidensbasesringsprincipen fungerar, till exempel vid 

läkemedelsutprövning. När det gäller skolpraktiken är det däremot proble-
matiskt att få ett entydigt svar på utvärderingen. En anledning till att det är 
svårt att få evidensbaserad pedagogik att fungera i skolpraktiken är att verk-

ligheten är mer komplex än laboratoriesituationen. Snow och Juel menar att 
det är överföringen av den forskningsbaserade pedagogiken till de enskilda 
skolorna som är den kritiska faktorn: ”The quality of implementation of pro-

grams turns out to be much more important in explaining outcomes than the 
nature of the program” (Snow & Juel, 2007:514). De menar alltså att forsk-
ningsresultat inte mekaniskt kan överföras till skolpraktiken. En annan avgö-

rande faktor är lärarkompetensen, och denna faktor är enligt Snow och Juel 
(2007) svår att kvantifiera. I skolans värld handlar det också mycket om tra-
derad yrkeskunskap, det vill säga sådan kunskap som överförs från en lärar-

generation till nästa eller via mentorskap. Snow och Juel framhåller vidare 
att olika metoder och tillvägagångssätt är optimala för olika elever, vilket 
gör det svårt att generalisera insatser för elever som har läs- och skrivsvårig-

heter. Hänsyn måste även tas till de speciella förhållanden och den kultur 
som råder på den enskilda skolan. Berg och Scherp (2003) poängterar vikten 
av att ta hänsyn till denna kultur för att ett framgångsrikt utvecklingsarbete 

ska kunna genomföras. 
Den kritik som hittills riktats mot evidensbaserad pedagogik är att forsk-

ningsfokus inte ligger i den pedagogiska praktiken (Hattie, 2009; Snow & 

Juel, 2007). När det gäller skolpraktiken måste hänsyn tas till hur det speci-
fika pedagogiska sammanhanget ser ut innan man kan säga vad som funge-
rar: ”Most of the successful effects come from innovations, and the effects 

from innovations may not be the same as the effects of teachers in regular 
classrooms.” (Hattie, 2009:6) 

Enligt aktuell forskning är lärarkompetens den mest betydelsefulla fak-

torn som skolor förfogar över för att säkerställa framgångsrik läs- och skriv-
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pedagogik (Frank, 2009; Hattie, 2009; Barber & Mourshed, 2007; Myrberg, 
2007; Snow & Juel, 2007). I Hatties forskning, som baseras på metaanalyser 

(en syntes av 50 000 tidigare studier) av effektiv undervisning, är lärarkom-
petens i fokus. Studien placerar sig inom en metodtradition som ligger längre 
från den medicinska forskningens kriterier än vad National Reading Panel 

(NRP) gör. Hattie fann att det var lärarens undervisningsskicklighet som i 
första hand var av betydelse, inte ämneskunskapen. Den allt övervägande 
faktorn i effektiv undervisning var interaktionen mellan lärare och elev. Det 

är därför väsentligt att identifiera vad som utmärker dessa expertlärares8 
undervisning och ta tillvara den kunskapen, menar Hattie. 

Hatties forskning lyfter fram betydelsen av tydliga mål, feedback och 

noga övervakning av studieresultaten i den dagliga verksamheten. Detta är 
ett tillvägagångssätt som också ger läraren värdefull kunskap om vad som 
fungerar och vad som inte fungerar i undervisningen, påpekar Hattie. Det gör 

lärandet ”synligt” för såväl lärare som elev. 
De kreativa expertlärare Hattie fann respekterar sina elever som individer 

med egna idéer. De är passionerade i sitt sätt att undervisa och kan ge ut-

manande arbetsuppgifter som säkerställer ett djupare lärande. De gör sina 
egna lektionsplaneringar och följer inte mekaniskt ett läromedel eller ett 
arbetssätt. De bjuder in eleverna och gör dem delaktiga i undervisningen och 

kan knyta nya lärdomar till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Detta medför att de kan ”läsa av” sitt klassrum och bli mer mottagliga för 
elevernas behov. 

Hatties expertlärare är flexibla, improviserar och tar oförutsedda händel-
ser och ny information som det kommer. Intressant att notera är att under-
sökningen visar att dessa lärare sällan har nedskrivna lektionsplaneringar, 

men lätt kan beskriva den mentala planeringen för sina lektioner. De ser sina 
elever som kompetenta, och har tydliga förväntningar och en tro på att alla 
kan lära. De utvecklar ett positivt lärandeklimat och värdesätter elevens an-

strängningar och framsteg. 
Crawford och Torgesen (2009) placerar sig inom en metodtradition när 

det gäller forskningssynteser som ligger närmare den kognitiva och biolo-

giska forskningen jämfört med Hattie. I en aktuell artikel redogör de för hur 
framgångsrika skolor lyckats med implementering av evidensbaserade inter-
ventionsprogram. Basen för deras forskning är Florida Center for Reading 

Research (FCRR). Tio skolor identifierades där det kunde konstateras att de 
hade effektiva interventionsprogram för elever som uppvisar svårigheter i 
läs- och skrivutvecklingen. I dessa framgångsrika skolor kunde sju 

framgångsfaktorer identifieras: strong leadership, positive belief and teacher 
dedication, data utilization and analysis, effective scheduling, professional 
development, scientifically based intervention programs, parent involvement 

(Crawford & Torgesen, 2009:2). Att dessa komponenter kunde identifieras 

                                                 
8 Hattie använder expertlärare som beteckning på de skickliga lärarna han identifierade. 
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på samtliga framgångsrika skolor är enligt Crawford och Torgesen starka 
indikationer på att de är nyckelfaktorer. Eftersom de är så sammanflätade är 

det svårt att säga om någon av beståndsdelarna är viktigare än någon annan, 
eller att diskutera dem separat, menar Crawford och Torgesen. Isolerade från 
varandra gör de inte en skola framgångsrik, utan det är de sju faktorerna 

tillsammans som blir ett framgångskoncept. Det går inte heller att bara ta det 
som för tillfället anses vara det bästa programmet och börja tillämpa det, 
utan programmet måste anpassas till de enskilda elevernas förutsättningar 

och behov. 
Interventionsprogram måste introduceras med kunnighet för att bli fram-

gångsrika och alla lärare måste ha en tro på att alla elever kan lära sig att 

läsa, menar Crawford och Torgesen (2009). Det är också viktigt att skolan 
har lärare som vet hur programmet ska användas effektivt och att de kan 
anpassa det till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta utgör grun-

den för skolans fördelning av resurser och schemaläggning. För att kunna 
leda detta komplexa system krävs ett starkt ledarskap. Enligt Crawford och 
Torgesen utmärks ett starkt ledarskap av att skolledaren har god kännedom 

om eleverna och lärarna på skolan och vet hur effektiva instruktioner ge-
staltar sig. De har också en stark vision för sina skolor som de klart kan for-
mulera. 

I de skolor som Crawford och Torgesen konstaterade som effektiva fanns 
system för att identifiera och övervaka viktiga moment i varje elevs läs- och 
skrivutveckling och tidigt erbjuda effektiva interventionsprogram för de ele-

ver som var i behov av det. Detta är nödvändigt för att alla elever ska bli 
goda läsare, menar Crawford och Torgesen. På de framgångsrika skolorna 
fanns också lässpecialister som stöttade lärarna i deras arbete. Detta är i 

enlighet med de rekommendationer som återfinns såväl i USA som i Stor-
britannien. Även The British Dyslexia Association (BDA) framhåller bety-
delsen av att det finns lässpecialister på skolorna som arbetar med eleverna 

och stödjer lärarna i deras dagliga arbete. BDA understryker också betydel-
sen av att tidigt identifiera de elever som behöver extra stöd i läs- och skriv-
inlärningen och att ge dem adekvat undervisning. BDA har formulerat en 

definition av vad som utmärker en skola som tar ansvar för elever som har 
läs- och skrivsvårigheter och ger dem bästa möjliga förutsättningar att lyck-
as: 

Dyslexia friendly schools should not only acknowledge that dyslexia exists; 

they should actively engage in making additional provision to ensure a 

childʼs needs are met, not just in essential skills such as English but, across 

the curriculum. Dyslexia Friendly Schools are expected to have a specialist 

teacher of children with dyslexia and should ensure all teachers receive on-

going training in the teaching of children with dyslexia. Screening and early 

detection programmers should be in place; additionally a dyslexia friendly 

school will recognize that children with dyslexia can experience significantly 

higher stress levels than their non-dyslexic peers and this may impact, on ac-
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ademic performance as well as socially and emotionally – a good parent-

school partnership can significantly enhance these aspects. As always there is 

no excuse for lowered expectations of the child or their learning. Dyslexia 

friendly schools are awarded a ʼdyslexia-friendlyʼ mark. (BDA, 2009) 

Andra betydelsefulla faktorer som Crawford och Torgesen (2009) lyfter fram 

är vikten av professionell fortbildning för lärare samt utveckling av system 
för mentorskap. De påpekar att det krävs mer kunskap och skicklighet för att 

undervisa elever som har svårigheter med att läsa och skriva än att undervisa 
elever som har lätt för detta. Därför är det särskilt viktigt att lärarna får pro-
fessionell fortbildning. Detta är en grundläggande förutsättning för att lyckas 

hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det är också viktigt att be-
akta att lärare behöver differentierad fortbildning beroende på deras tidigare 
erfarenheter av att arbeta med elever som har läs- och skrivsvårigheter, me-

nar Crawford och Torgesen. 
Kopplingen mellan specialpedagogiska insatser och övrigt arbete fram-

hålls av Crawford och Torgesen (2009). När eleven har deltagit i ett inter-

ventionsprogram och börjar praktisera sina nyvunna kunskaper i klassrum-
met är det viktigt att läraren har möjlighet att ställa frågor som har sin grund 
i vardagspraktiken. Crawford och Torgesen menar att den uppföljande trä-

ningen ofta är mer kritisk än den initiala, eftersom eleverna då ska kunna 
omsätta vad de lärt sig i klassrumssituationen. 

Rack (2004) ställer sig tveksam till att kvantitativt överföra interventions-

program till skolor utan att ta hänsyn till rådande förhållanden på respektive 
skola. Utifrån ett stort antal interventionsstudier kan Rack konstatera att en 
kombination av fonologisk avkodning och explicit träning i avkodningsstra-

tegier visat sig överlägsen när det gäller att hjälpa elever som har läs- och 
skrivproblem att utveckla god läs- och skrivförmåga. Ett problem är dock att 
det förekom stora individuella skillnader mellan barnen som deltog i studier-

na. Anledningen till detta kan enligt Rack bero på att vissa metoder är mer 
effektiva än andra beroende på barnets individuella förutsättningar. Det är 
därför enligt Rack nödvändigt att bryta fokuseringen på vad som gör vissa 

typer av interventioner effektiva och i stället fråga sig vilken typ av interven-
tion som är effektiv för vilket barn och i vilket skede av barnets utveckling 
av skriftspråket. Även Snow och Juel (2007) understryker betydelsen av att 

individualisera interventionsprogram för elever som har läs- och skriv-
svårigheter. Visserligen har konsensus uppnåtts vad gäller vilka komponen-
ter som bör ingå i effektiva interventionsprogram, men exakt hur utform-

ningen bör se ut måste avgöras i det enskilda fallet. Snow och Juel menar att 
de pedagogiska handlingarna inte kan generaliseras till att gälla alla elever 
som har läs- och skrivsvårigheter, utan hänsyn måste tas till den enskilda 

elevens förutsättningar och behov. Dessa tankegångar har starkt stöd i aktu-
ell läsforskning (Myrberg, 2007; Snow & Juel, 2007; Verhoeven, Elbro & 
Reitsma, 2002). 
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Även Liberg (2009a, 2005) förespråkar ett praxisorienterat tillvägagångs-
sätt för att komma tillrätta med läs- och skrivproblematiken på skolorna. 

Enligt Liberg måste forskare ut i ”verkligheten” för att ta reda på hur det ser 
ut i skolan i dag och hur lärarna arbetar. Lärare har i sin tur mycket att hämta 
från forskningen om de tar den till sig, menar Olin (2009). En förutsättning 

för att forskningen ska få genomslagskraft i skolpraktiken är dock att lärare 
upplever den som betydelsefull kunskap som kan användas som redskap i 
skolpraktiken, resonerar Olin. Hur denna överföring av forskningsresultat 

ska gå till är däremot inte explicit uttryckt. 
Lärarens kunskap och undervisningsskicklighet framträder som den avgö-

rande faktorn i diskussionen om utvecklingen av framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. Det medför att även lärarutbildningen hamnar i fokus. I 
McKinsey-rapporten (Barber & Mourshed, 2007) betonas lärarens betydelse 
för att eleverna ska utveckla goda kunskaper och framhålls värdet av att 

lyckas rekrytera de bästa studenterna till lärarutbildning, samt att utbild-
ningen sker med stor noggrannhet och insikt. Författarna förespråkar en 
praktisk lärarutbildning med explicit undervisning och lärarstöd. Det innebär 

att lärarstudenterna får hjälp att omsätta det de lär sig på metodkurserna på 
universitetet i praktisk handling i klassrummet. Därigenom hamnar de lärare 
som handleder lärarstudenterna i en nyckelposition. I ljuset av detta framstår 

det som betydelsefullt att handledarna får tid att reflektera angelägna didak-
tiska frågor och att de även ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. 

Hattie (2009) klargör tydligt vad som fungerar och inte fungerar i skol-

praktiken. Hans undersökning har identifierat lärares effektivitet och kreati-
vitet och tydliggjort att det föreligger väsentliga skillnader mellan lärares sätt 
att undervisa och vilka effekterna av detta blir. Hattie påpekar att vi bör ta 

tillvara den kunskap om lärarkompetens som identifierats, lyfta fram hur 
expertlärare undervisar samt låta dem lägga sin tid och energi på just under-
visning. 

Den refererade forskningen tyder på att lärares skicklighet att undervisa 
och förmedla kreativa idéer via mentorskap och handledning är av funda-
mental betydelse för elevernas läs- och skrivlärande. Det kan även konstate-

ras att det inte går att ge något entydigt svar när det gäller evidensbaserad 
pedagogiks faktiska värde i skolpraktiken. Huruvida implementering funge-
rar eller inte förefaller vara beroende av några avgörande faktorer, där lärar-

kompetensen är den i särklass viktigaste. På de skolor där goda resultat upp-
nås har det funnits en gynnsam skolmiljö med kompetenta och engagerade 
lärare, sådana lärare som Hattie beskriver. Crawford och Torgesen (2009) 

konstaterar att vissa grundförutsättningar måste finnas för att interventions-
program framgångsrikt ska kunna förverkligas i skolverksamheten. Det råder 
god överensstämmelse mellan dessa grundförutsättningar och de framgångs-

faktorer som Hattie framhåller. Trots att de representerar olika metodtradi-
tioner finns det således god överensstämmelse i forskningsresultaten. Kärn-
punkten i frågan om evidensbaserad pedagogik förefaller inte vara huruvida 
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den fungerar eller inte utifrån den bedömning man har gjort av den pedago-
gik som studerats. Snarare handlar det om vad som krävs för att de forsk-

ningsresultat som framkommit ska kunna förverkligas i skolpraktiken. 
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7 Metod 

7.1 Praxisorienterad forskning 

Fundamental och praxisorienterad ansats är två olika vetenskapliga utgångs-
punkter (Mattsson, 2004). Medan den fundamentala har distans, innebär den 

praxisorienterade närhet till verksamheten. I denna studie har en praxis-
orienterad ansats valts utifrån studiens syfte. För att åskådliggöra studiens 
placering inom forskningsfältet använder jag mig av Mattssons (2006) mo-

dell (Figur 4) som illustrerar relationen mellan forskning (F) och utveckling 
(U). F (forskning) i figuren kan enligt Mattsson lika gärna stå för teori, aka-
demisk kunskap och högskola, medan U (utveckling) lika gärna kan stå för 

praktik, handling och fält. Föreliggande studie placerar sig inom den praxis-
utvecklande forskningsinriktningen. 
 

 

Enlightenment 

Fundamental 

Distans och kritik 

Autonomi 

Vetenskapliga krite-

rier 

Generell kunskap 

Praxis- 

utvecklande 

Närhet och distans 

Handlingsorientering 

Vetenskapliga och 

praktiska kriterier 

Generell och kontex-

tuell kunskap 

 

Figur 4. Fundamental och praxisutvecklande forskning (Mattsson, 

2006:100). 

Forskare och praktiker verkar enligt Mattsson (2006) på olika innebördsfält. 

I fundamental forskning är de två fälten åtskilda och forskningsresultat över-
förs genom förmedling från forskare till praktiker. Den praxisorienterade 

kunskapsstrategin illustreras i figuren med två fält som inte är helt åtskilda. I 
detta överlappande fält som Gustavsen (2001) kallar mediating discourse går 
pilarna i båda riktningarna mellan teori och praktik. I praxisutvecklande 

forskning understryks betydelsen av att kunna gå in i varandras samman-
hang. Det är i osäkerheten om vad som är värdefull kunskap som det sker ett 
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ömsesidigt utbyte i mötet mellan forskare och praktiker. Forskare och prak-
tiker har ett gemensamt intresse av kunskap och erfarenheter som kan bidra 

till lösningar på människors problem. I forskningsprocessen förnyas enligt 
Freire (1976:193) ”forskarens mer upplysta kunskap i informanternas empi-
riska kunskap, medan den senare preciseras av den förra.” Kvale (1997) me-

nar att detta samspel mellan forskaren och praktikerna har formen av en kun-
skapssökande dialog. 

Utmärkande för praxisutvecklande forskning är således att den pendlar 

mellan teori och praktik, mellan närhet och distans. Den är kontextrelaterad, 
men gör för den skull inte avkall på generell kunskap och teori (Mattsson, 
2006; Gustavsen, 2001; Alvesson & Deetz, 2000; Carr & Kemmis, 1986). 

Praxisorientering kännetecknas, enligt Mattsson (2004:21), av att forsk-
aren tar sig in i en kontext bestående i ”tid, rum, orsak, verkan, aktörer, 
handlingar och traditioner”. Praxisforskaren vill medverka till förändringar i 

praktiken: ”Det kan handla om att frigöra tyst kunskap, att identifiera kun-
skap i handling och att främja ett reflekterat yrkeskunnande” (2004:69). En-
ligt Freire (1976) står begreppet praxis för handling och reflektion. Han me-

nar att det är genom att handla och reflektera över handlandet och dess kon-
sekvenser som ny kunskap uppstår. Genom systematiskt arbete och relation 
till teorier kan forskning ge ny kunskap. I praxisorienterad forskning har 

kritisk reflektion ett särskilt värde och det är viktigt att ge andra än forskaren 
utrymme för reflektion, påpekar Mattsson. 

Min avsikt är att göra såväl en forskningsinsats som att visa på möjlighe-

ter till utveckling av den pedagogiska verksamheten i skolan. För detta än-
damål fordras konkreta erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar. 
Dessa erfarenheter måste enligt Svensson (2002) kombineras med reflektion 

och analys. Han menar att en viktig förutsättning för att få tillstånd en för-
ändring är att man inte tar befintliga förhållanden för givna utan ifrågasätter 
dem genom att visa på alternativ. När forskningen sker i dialog med verklig-

heten kan de olika perspektiven komplettera varandra och bidra till att ny 
kunskap genereras. Prövningen av erfarenhetsbaserad kunskap förutsätter, 
enligt Habermas (1996), autenticitet hos de inblandade, vilket i sin tur endast 

kan prövas genom kommunikation. Även Kvale (2007) anser att forskaren 
bör reda ut frågan om autenticitet i kommunikation med de berörda. Den 
nyvunna kunskapen bekräftas av de nya handlingar som blir följden. Tanke-

gångarna kan spåras tillbaka till Freire, som menar att värld och människor 
inte existerar skilda från varandra utan i konstant samspel. Endast i detta 
ömsesidiga förhållande är en autentisk praktik möjlig. 

För att förstå handlingar i praktiken bör de ses i relation till den kontext i 
vilken handlingen sker, menar Schön (1983). Varje situation är unik och 
måste därför behandlas olika beroende på hur den ser ut och vilka personer 

som är inblandade i den. Till exempel ser en pedagogisk situation olika ut 
beroende på vilka lärare och elever som agerar i den. Vidare framhåller 
Schön att situationerna kräver att lärarna reflekterar över de handlingar som 
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äger rum där. I reflektionen relateras situationen till liknande händelser ut-
ifrån tidigare erfarenheter och förståelse. Detta kan leda till nya insikter och 

att kunskap utvecklas. 

7.2 Partiell etnografisk ansats 

Studien har en etnografisk ansats, men eftersom etnografi är tidsödande i 
fråga om fältarbete anammas Alvesson och Deetz (2000:223) förslag om att 

göra partiell etnografi som alternativ. Denna partiella etnografi innebär foku-
sering på situationen. Både aktörer och det institutionella sammanhanget är, 
enligt Alvesson och Deetz, närvarande i ett situationsfokus. I denna studie 

studeras undervisning empiriskt som ett centralt fenomen.  
Fördelar med situationsfokus jämfört med en fullständig etnografi är att 

man drar lärdom och utforskar en situation, i detta fall läs- och skrivunder-

visningen, och inte ett helt kulturellt system. Vidare är fördelarna att ett be-
gränsat fokus ger mer tid till djuptolkning och reflektion vilket gör det möj-
ligt att beskriva det empiriska materialet med utförlighet inom en rimlig tids-

ram. Alvesson och Deetz (2000) påpekar dock betydelsen av att man vid 
analys och tolkning tar hänsyn till att aktörerna delvis är formade efter den 
kontext som de agerar i, och att även kontexten är påverkad av de berörda 

aktörerna och deras handlingar. Julie Allan (2007) talar om att befinna sig 
mellan sina erfarenheter och de erfarenheter som finns kontexten – in bet-
ween. Människor och kontext står i ett interaktivt förhållande till varandra 

där förändringen sker i praktiken. De små vardagsstegen blir därigenom vik-
tiga för att erhålla en djupare förståelse. 

Styrkan i etnografin ligger enligt Nyström (2002) i kontinuiteten i forsk-

ningen och att forskaren genom sin direkta närvaro kan observera händelser 
som uppkommer naturligt. Genom att följa verksamheten och återkommande 
observera klassrumssituationer har det varit möjligt att i detta arbete studera 

processen över tid. Forskningsfrågorna har ständigt aktualiserats i de samtal 
som förts. 

7.3 Undersökningens design 

För att uppnå intentionen med studien och få svar på givna frågeställningar 
har en kvalitativt inriktad forskningsmetod valts. Vid kvalitativa studier sö-

ker man förståelse för de fenomen som studeras till skillnad från kvantitativt 
inriktade studier där samband mellan eller förklaringar till fenomenen sökes 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Fallstudien valdes som design eftersom den, enligt Merriam (1994), har 
ett stort värde som vetenskaplig metod när syftet är att få djupgående insikter 
om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen. Det 
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som styr forskningen är frågor som rör process, det vill säga på vilket sätt 
något sker, och frågor som rör förståelse. Tolkningen och dokumentationen i 

en fallstudie är ett sätt att göra den egna verkligheten tillgänglig för andra, 
inte minst de inblandade (Kvale, 2007; Mattsson, 2004). Valet att bedriva 
tolkande forskning grundar sig således i att en speciell förståelse vill uppnås 

genom en dokumentation av konkreta delar av skolvardagen. 

7.4 Fallstudien som forskningsmodell 

Enligt Merriam (1994) kan pedagogiska processer och problem undersökas 
på ett sätt som förmedlar förståelse. Detta kan i sin tur påverka och kanske 

också förbättra praktiken. Man måste dock vara medveten om att materialet 
som samlas in under en fallstudie är färgat av forskarens egna personliga 
upplevelser och också analyserat mot bakgrund av dessa, påpekar Alvesson 

och Deetz (2000). Patel och Davidsson (2003) menar att trovärdigheten kan 
ökas om metoder och teoretiska perspektiv redovisas på ett sådant sätt att 
läsaren kan följa forskarens tankegångar. Enligt Denscombe (2003, 2000) är 

nackdelen med fallstudien att den kan utsättas för kritik vad gäller trovärdig-
heten i de slutledningar som görs. Detta är något som forskaren måste vara 
medveten om och bemöta genom att vara uppmärksam på detaljerna och ge 

en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet. 
 Merriam (1994) varnar för att de forskare som inte lyckas frigöra sig från 

en rent deskriptiv nivå inte kan göra rättvisa åt den information som de sam-

lat in. Genom att lämna till läsaren att dra sina egna slutsatser riskerar man 
feltolkningar. Läsaren kanske inte klarar av att hitta de samband som ligger 
underförstådda och som forskaren upptäckt men inte uttryckligen formulerat. 

Ambitionen med föreliggande studie är att frigöra mig från den rent deskrip-
tiva nivån och lyfta fram samband och slutsatser som framträder i mitt empi-
riska material. 

7.5 Handlingsorienterad kunskap 
I inledningen ställdes frågan varför den så omfattande forskningen inom läs- 

och skrivområdet inte fått genomslagskraft i skolpraktiken. En förklaring 
skulle kunna vara att de olika kunskapsformerna analytisk kunskap (aka-
demi) å den ena sidan och situerad kunskap (fält) å den andra inte är sam-

manförda i handlingsorienterad kunskap (Figur 5). 
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Aristoteles urskiljer tre olika kunskapsformer: technê, epistêmê och phronê-

sis (Claesson, 2007:117). Technê är den typ av kunskap som beskriver hur 
man gör, en sorts reflektionslös kunskap. Epistêmê står för kunskap som är 

helt säker till skillnad från antagande, tro. Det tredje begreppet, phronêsis, 
kan översättas med handlingskunskap; en kunskap om att handla. Phronêsis 
är inte bara en enkel färdighet. Den innefattar, förutom förmågan att be-

stämma hur man ska nå ett särskilt mål, även förmågan att reflektera över 
och bestämma målet (Claesson, 2007; Nordin, 2003). Phronêsis utvecklar 
människan i praktiken, men denna kunskapsform är inte skild från teorin. 

Teorin och praktiken ingår i ett samspel där de ömsesidigt påverkar varan-
dra. Det betyder att man inte på förhand kan säga hur teorin förhåller sig till 
praktiken, utan detta avgörs i den enskilda situationen. När det gäller lärar-

yrket är det angeläget att läraren utvecklar phronêsis, praktisk klokhet, efter-
som den kunskap som inte är förbunden med phronêsis inte kan förändra en 
lärares undervisningspraktik (Claesson, 2007:117). Mot bakgrund av detta 

resonemang framträder vikten av att forskaren går in i skolvardagen för att 
tillsammans med lärarna medvetandegöra kopplingen mellan teori och prakt-
ik så att en gemensam förståelse kan uppnås. 

7.6 Medvetandegörande samtal 

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal 
kring ett område som både intervjuaren och den intervjuade är intresserade 
av. Han menar att samtalet är ett sätt att bygga upp kunskap och en möjlighet 

att förändra vårt sätt att tänka. Den kunskap som erhålls i samtalet kommer 
fram genom samspelet mellan människor i den specifika situationen. 

För att tydliggöra olika förhållningssätt som forskaren kan inta i relation 

till den kunskap som framkommer i samtal använder sig Kvale (1997:11) av 
metaforerna malmletaren och resenären. Malmletaren, som har en objekti-
vistisk syn på kunskap, letar efter kunskapen som om den doldes i jorden 

och kan upptäckas. Resenären färdas tillsammans med sin samtalspartner 
och konstruerar i samtalet kunskaper om det ämne som diskuteras. Det som 

Figur 5. Handlingsorienterad kunskap som förenande länk mellan aka-

demi och fält (Tjernberg, 2007:92). 
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sker är en dialog där båda parter har med sig sina kunskaper till samtalet och 
dessa åskådliggörs i förhållande till varandra. Förhållningssättet i förelig-

gande studie kan liknas vid resenärens och de samtal som förs har formen av 
en kunskapssökande dialog. 

Enligt Freire (1976) är tematiska undersökningar en gemensam strävan 

mot en medvetenhet om verkligheten och mot självmedvetande. I förelig-
gande studie sker undersökningen av teman genom medvetandegörande 
samtal som har sin grund i Freires begrepp conscientização (1976:32). Freire 

menar att det inte är möjligt att förstå teman skilda från människan, och just 
därför är det nödvändigt att också de berörda förstår dem. Freire framhåller 
vidare att ju mer aktiv attityd människan intar i förhållande till undersök-

ningen av hennes teman, desto djupare blir hennes kritiska medvetenhet och 
desto mer kommer hon förstå av sin verklighet. I det medvetandegörande 
samtalet kan det som ännu inte uppfattats i sina djupare betydelser, eller inte 

uppfattats alls, framträda och få karaktären av ett problem och därmed en 
utmaning. Det ger möjlighet att ta fram och reflektera över delar ur bak-
grundsmedvetandet, varigenom de blir föremål för överväganden, handlingar 

och kunskap (Freire, 1976:83). 
Freire betonar att det inte finns någon äkta dialog om inte de samtalande 

engagerar sig i kritiskt tänkande och uppfattar verkligheten som en process 

och inte något statiskt som inte går att förändra. Vidare menar han att om de 
samtalande inte väntar sig något resultat av sina ansträngningar blir deras 
möte ”sterilt, byråkratiskt och tråkigt” (1976:94). Det är också viktigt att 

forskaren inte går in i undersökningen med utgångspunkter som bestämts i 
förväg. Freire betonar att undersökningen måste bestå av gemensam erfaren-
het av verkligheten såsom den uppfattas i samtalet här och nu. 

I föreliggande studie används det medvetandegörande samtalet som en av 
flera forskningsmetoder för att uppnå studiens syften. I samtalen sker ett 
ömsesidigt utbyte där teori och praktik interagerar. Här är det viktigt att inte 

ha förutbestämda antaganden utan vara öppen för det som växer fram i sam-
talet med informanterna. Ett sätt att komma åt människors autentiska erfa-
renheter är att fånga kunskapen i handling genom deras berättelser. Berättel-

ser är, enligt Alvesson och Sköldberg (1994), ett sätt på vilket människor i 
språklig form ordnar erfarenheter, kunskaper och syften med olika verksam-
heter till något meningsfullt. Dessa berättelser är att betrakta som tolkad 

empiri, inte någon faktisk sanning. De kan tolkas utifrån två tidsperspektiv: 
ett som berättar om framtiden och ett som blickar bakåt och sammanfattar 
hur det blev (Mossberg Scüllerqvist, 2002:95). 

Hur berättelsen gestaltas av forskaren är en viktig fråga. Trost (1997) me-
nar att det sätt på vilket forskaren väljer att framställa informanterna och hur 
de framträder i texten är en viktig del av forskningspresentationen. Min in-

tention är att återge långa citat från samtalen och utförliga beskrivningar av 
klassrumsepisoder för att låta lärarnas röster bli hörda och därmed synlig-
göra den tysta kunskapen. Syftet med detta tillvägagångssätt är också att 
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förtydliga min tolkning och ge möjlighet för läsaren att själv bilda sig en 
uppfattning om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

7.7 Observation 
Observationer i ett utvalt fält kan ge en välgrundad kunskap om människors 
samspel och beteende (Kvale, 2007). Enligt Merriam (1994) utgör observa-
tioner liksom intervjuer en primär informationskälla under en fallundersök-

ning. Hon anser att observation är den bästa tekniken när en aktivitet eller 
situation kan iakttas direkt. Enligt Alvesson och Deetz (2000) kan observa-
tioner vara ett sätt för forskaren att undgå att bli beroende av intervjuperso-

ners uppfattningar och redogörelser. De framhåller observationens använd-
barhet när man vill veta om människor verkligen gör det de säger sig göra. 
Det är emellertid viktigt att man bestämmer sig för vad man ska observera 

och varför man anser att observationer kommer att ge den information man 
behöver. Den kritik som riktas mot observation som forskningsmetod pekar 
på den subjektivitet som ligger i tolkningen. Observatörer har olika fokus 

och uppfattar skeenden på olika sätt. Det är viktigt att forskaren är medveten 
om att det material som samlas in är färgat av egna personliga upplevelser 
och också analyserat mot bakgrund av dessa (Alvesson & Deetz, 2000). 

Även Descombe (2000) framhåller vikten av att forskaren är medveten om 
kritiken som riktas mot observationen som forskningsmetod och bemöter det 
genom ett noggrant tillvägagångssätt. Om observationen genomförs på ett 

genomtänkt sätt kan den dock, enligt May (2001), utgöra en stor hjälp när 
det gäller att förstå människors handlingar och ge en ny syn på den sociala 
verkligheten. 

Ett viktigt komplement till observationsmetoden består i informella sam-
tal, som kontinuerligt genomförs under hela forskningsprocessen. Dessa 
samtal med olika pedagoger i verksamheten dokumenteras i en fältdagboken, 

som liksom klassrumsobservationerna ligger till grund för de medvetandegö-
rande samtalen. Alvesson och Deetz (2000) menar att det är svårt att säga 
något om de skeenden som styr handlingssätt och verksamheter om man inte 

har direkt information från de personer som studeras. Detta påstående stöder 
mitt tillvägagångssätt. 

7.8 Att identifiera teman 

En av de mest grundläggande uppgifterna i en kvalitativ studie är identifie-
ringen av teman (Ryan & Bernhard, 2003). Explicit beskrivning av hur te-

maupptäckter går till finns emellertid sällan i artiklar och rapporter. Ryan 
och Bernhard (2003:104) menar att om forskaren noggrant beskriver hur 
temana är upptäckta kan läsaren själv bilda sig en uppfattning om trovärdig-
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heten i tillvägagångssättet och forskarens slutsatser. Vidare stärker en nog-
grann beskrivning av hur forskaren identifierat olika tema forskarens metod-

val. 
Ryan och Bernhard beskriver ett antal tekniker som kan hjälpa forskaren 

att se sitt datamaterial i ett nytt ljus. Forskare har olika sätt att göra den pre-

liminära identifikationen av sina teman. Detta kallas kvalitativ analys eller 
öppen kodning (Ryan & Bernhard, 2003:88). Enligt Ryan och Bernhard 
hjälper temats manifesta uttryck i datamaterialet oss att identifiera det. Te-

man skiljer sig åt till skepnad och storlek. Några teman är vittomfattande och 
sammanbinder många olika sorters uttryck. Andra är mer fokuserade och 
länkar ihop specifika uttryck. Teman kommer både från datamaterialet och 

från forskarens tidigare teoretiska förståelse. 
Ett sätt att upptäcka teman är att leta efter upprepningar. Återkommande 

händelser eller idéer kan vara viktiga teman. Teman kan också identifieras 

genom att forskaren söker efter likheter och skillnader. Det är en jämförande 
metod där forskaren parar ihop yttranden från en informant, eller från olika 
informanter, och frågar sig: ”Hur är detta yttrande likt eller olikt det andra?” 

”Överstämmer det, överstämmer det inte?” Ett annat tillvägagångssätt är att 
noggrant leta efter ord och fraser, som till exempel ”därför att”, ”sedan”. De 
indikerar ofta kausala samband, medan ord och fraser som ”om”, ”då”, ”i 

stället för” ofta uttrycker villkor. Teman kan också avslöjas genom att de har 
en kulturell samstämmighet. Forskaren måste också vara observant på stra-
tegin att använda tystnad för att protestera mot något som man ogillar. Di-

stinktionen mellan när informanter är ovilliga att diskutera ett ämne och när 
de antar att forskaren redan är insatt i ämnet fordrar att man är nära förtrogen 
med ämnets betydelse (Ryan & Bernhard, 2003:93). 

Teorirelaterat material kan, enligt Ryan och Bernhard, hämma formandet 
av nya idéer och därmed tillblivandet av överraskande resultat. Å andra si-
dan kan undvikande medföra risk för att samband mellan datamaterial och 

viktiga forskningsfrågor inte framkommer. Ett sätt att minska risken för detta 
är att noggrant undersöka upptäckta teman för att försäkra sig om att man 
inte bara funnit vad man letat efter (Ryan & Bernhard, 2003:94). 

7.9 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste två krav vägas mot varandra när det 
gäller forskning. Det första kravet, forskningskravet, innebär att kunskaper 
utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Det andra kravet hänger 

samman med individens rätt till skydd mot insyn. Det senare kan konkretise-
ras i fyra allmänna punkter, nämligen informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Höstterminen 2008 informerades all personal, föräldrar och elever på den 
aktuella skolan om studiens syfte och dess genomförande. Forskningsplanen 



 

71 

presenterades såväl muntligt som skriftligt. Det skedde på personalkonferen-
ser, föräldramöten samt på skolans hemsida. Mina informanter informerades 

i god tid genom personliga möten och samtycke till deltagande i studien in-
hämtades från såväl informanter som elevernas föräldrar. Detta gav möjlig-
het för deltagarna att ställa frågor och tänka över sitt beslut om deltagande i 

studien. Innebörden av att vara informant var väl förankrad eftersom forsk-
ning tidigare bedrivits på skolan. Informanterna har erbjudits att ta del av 
samtalsutskrifter för att eliminera missuppfattningar. Detta kallas kommuni-

kativ validitet (Svensson, 1996:220). Konfidentialitet råder vad det gäller 
personuppgifter och namnen på samtliga elever i studien är fingerade. För att 
ytterligare skydda elevers identitet har uppgifter angående persondata mani-

pulerats utan att uppgifter, viktiga för studien, förvanskats. Även informan-
ternas identitet skyddas, likaså personer som inryms i deras berättelser. Det 
insamlade materialet behandlas konfidentiellt och alla personuppgifter förva-

ras inlåsta. Därmed har jag så långt det varit möjligt försökt uppfylla konfi-
dentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylls då de uppgifter som samlas in 
endast används för forskningsändamål. 

Etiska aspekter kommer in vid val av forskningsproblem, vid genom-
förande av studien och vid redovisning av arbetet. Det är även viktigt att ta 
hänsyn till hur resultatet används. När det gäller fallstudier är kraven mycket 

höga vad gäller integritet och anonymitet. En nödvändig förutsättning för 
denna studies genomförande var att jag kunde närvara i klassrummen och 
samtala med informanterna om pedagogiska handlingar och enskilda elevers 

lärande. Jag är medveten om att detta innebär ett stort förtroende som måste 
förvaltas med största respekt och omsorg. 

7.10 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att diskussionen om kunskap i kvali-

tativa undersökningar måste föras utifrån andra premisser än i en naturveten-
skaplig-positivistisk vetenskapstradition. Svensson och Starrin (1996) före-
slår att begreppen validitet och reliabilitet i stället tolkas som giltighet och 

trovärdighet. Även Trost (1997:99) menar att frågan om validitet inte hör 
hemma i kvalitativa studier. Som grund för vetenskaplig forskning för han 
som alternativ fram trovärdighet, tillförlitlighet och att data är adekvata för 

undersökningens frågeställningar. Kvale (1997) menar att krav på validitet 
kan översättas med forskarens hantverksskicklighet. Hantverksskickligheten 
visar sig genom att forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt 

tolkar sina upptäckter. Enligt Kvale är kunskapsvärdet i resultaten beroende 
av resonemang i anslutning till ”tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet” (Kvale, 1997:208). Idealt är validitetsfrågan en kvalitets-

kontroll under hela kunskapsproduktionsprocessen och inte något som mäts i 
slutet av undersökningen. 
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Ett viktigt begrepp i kvalitativa studier är transparens, genomskinlighet 
(Alvesson & Sköldberg, 1994:9). Även Kvale framhåller att alla övervägan-

den som forskaren gör ska vara genomskinliga och öppna för diskussion. Det 
innebär att forskaren gör sin beskrivning av tillvägagångssättet i sin studie på 
ett så detaljerat sätt att man steg för steg kan följa det. Till transparens hör 

också att redovisa sin förförståelse och att presentera de erfarenheter med 
vilka man går in i processen. Det är också viktigt att presentera de teorier 
som används vid tolkningen samt motiv för val av teori. Processen måste 

göras så transparent att det blir möjligt för läsaren att ta ställning till den. 
Textens kommunicerbarhet och transparens i genomförande och bearbetning 
blir följaktligen avgörande för studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

7.11 Forskarrollen: dess problem och möjligheter 

Alvesson och Deetz (2000) framhåller forskningsprocessens sociala funktion 
och menar att forskaren kan medverka till en djupare förståelse. I praxis-
orienterad forskning kännetecknas forskarrollen av dialog med praktikerna 

och en reflekterande hållning. Praxisforskaren är, enligt Mattson (2004:64), 
tillgänglig för såväl kunskapens som handlingens ögonblick. 

I en praxisorienterad studie som denna är forskarens förförståelse i ämnet 

av stor betydelse. Det är också viktigt att presentera de erfarenheter med 
vilka man går in i processen. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en 
sådan redovisning av forskarens position i förhållande till det som studeras, 

ökar studiens tillförlitlighet. Genom att också redovisa premisserna för un-
dersökningen och tolkningsarbetet uppnås en transparent forskningsredovis-
ning (Alvesson & Sköldberg, 1994:9). Den tolkningsposition jag intar är av-

hängig av de kunskaper och erfarenheter jag bär med mig, det som Bour-
dieus (1999) kallar [mitt] habitus. 

Jag är specialpedagog och tämligen väl bevandrad i det teoretiska och 

empiriska fält där jag gör min forskning. Genom denna yrkeserfarenhet i 
skolans värld och flera års universitetsstudier inom området har jag tillägnat 
mig erfarenheter och kunskaper som är väsentliga för studiens genomfö-

rande. De ger mig goda möjligheter att följa elevernas läs- och skrivlärande i 
klassrummet samt föra pedagogiska samtal med deras lärare. Jag har också 
förhållandevis god kompetens att urskilja vad som händer i klassrummen 

och tolka det mot bakgrund av teori och aktuell forskning som jag kontinu-
erligt tar del av. Genom mina erfarenheter av och närhet till verksamheten 
ökar även möjligheterna att komma åt lärarnas autentiska erfarenheter och 

identifiera den kunskap som framträder i deras berättelser och i deras hand-
lande. Ett dilemma i min forskarroll är att jag kan uppfattas som mindre tro-
värdig eftersom jag finns nära verksamheten och att mina analyser och slut-

satser därför kan ifrågasättas. Jag är en väl känd person på skolan, men det 
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bör påpekas att jag innan studiens genomförande inte var bekant med den 
pedagogiska kontexten i de klassrum som ingår i studien. 

Enligt Trost (1997:99–104) kan trovärdigheten och tillförlitligheten stär-
kas genom precision både vid tolkningen och vid skrivningen av texten. Pre-
cision innebär att man vid samtal ställer frågor flera gånger och funderar 

över motsägelser för att förstå innebörden. Jag gör inte anspråk på en fors-
karposition som är värderingsfri eftersom jag inte tror att detta är möjligt. 
Däremot vinnlägger jag mig om att noggrant beskriva mitt tillvägagångssätt 

och vad som legat till grund för de val jag gjort så att läsaren själv kan bilda 
sig en uppfattning om studiens relevans. 

Det som utmärker en praxisorienterad studie är betoningen av både närhet 

och distans. Den möjlighet jag har till både närhet och distans ger fördelar 
genom att jag får tillgång till lärarnas erfarenheter samtidigt som jag tidvis 
kan distansera mig och se på verksamheten utifrån. Den akademiska miljön 

där jag har min tillhörighet som forskare är en viktig utgångspunkt för att jag 
ska kunna upprätthålla en kritisk hållning till det etablerade. Närheten till 
verksamheten gör å andra sidan att lärarnas erfarenheter blir mer tillgängliga 

och ger dessutom goda möjligheter att återföra resultat till dem som arbetar i 
skolan. En forskare som är involverad i skolans verksamhet kan förmodas ha 
större möjligheter att föra fram forskningsresultat som kan få genomslags-

kraft jämfört med forskning som sker på distans från verksamheten. 
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8 Genomförande 

8.1 Pilotstudie 

Under höstterminen 2008 genomfördes en pilotstudie där jag provade att 
göra klassrumsobservationer enligt två modeller: en etnometodologisk mo-

dell med fältanteckningar, och en systematisk modell med ett antal obser-
vationskategorier. Det övergripande syftet med pilotstudien var att komma 
fram till vilken observationsmodell som bäst svarade mot föreliggande stu-

dies syfte och frågeställningar. Båda observationsmodellerna betecknas som 
direkt öppna (Merriam, 1994), eftersom lärarna vet att de är föremål för en 
undersökning. I utvärderingen tog jag hänsyn till att klassrumsobservatio-

nerna skulle användas i interaktion med de medvetandegörande samtalen. 
Pilotstudien klargjorde att klassrumsobservation genom deltagande ob-

servation bäst speglade den komplexitet som en undervisningssituation ut-

gör, och visade sig därmed vara en lämplig metod för min studie. Med denna 
metod föreföll utsikterna vara goda att kunna fånga den komplexa undervis-
ningssituationen på ett ingående och heltäckande sätt. Den systematiska mo-

dellen med ett antal observationskategorier, som jag också provade, kom 
dock till användning när jag ville lyfta ut en specifik del i en undervisnings-
situation, till exempel ett textsamtal, för att närmare studera den. 

8.2 Datainsamlingsmetoder 
För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i min studie använder jag mig 

av olika datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering. Triangulering inne-
bär att man använder sig av mer än en metod eller datakälla när man studerar 
exempelvis sociala händelser (Bryman, 2002:260). Därmed skapas balans 

genom att olika metoders starka och svaga sidor kompletterar varandra. De 
forskningsmetoder jag använder mig av är klassrumsobservationer, med-
vetandegörande samtal, informella samtal, fältdagbok  samt dokumentstu-

dier. 
Klassrumsobservationerna genomfördes genom deltagande observation. 

Under dessa gjordes kontinuerligt fältanteckningar. Det skedde såväl förar-

bete som efterarbete i anslutning till varje observation. Innan lektionen träf-
fade jag läraren för att få veta bakgrund, planering och syfte med lektionen. 
Efter lektionen träffades vi åter och samtalade om lektionen, reflektioner och 

tankar. Eftersom en enstaka lektion är en länk i en kedja av undervisnings-
situationer anser jag att det är viktigt att placera in den i händelseförloppet. I 
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direkt anslutning till klassrumsobservationen skrev jag ner mina iakttagelser 
och reflektioner i fältdagboken och uppmärksammade vilken typ av under-

visningsaktiviteter som rådde, till exempel träning av basfärdigheter och 
praktiserande av högre nivåer av språkskicklighet. Tonvikten låg på skrift-
språksaktiviteter och dialogicitet. Materialet bearbetades direkt efter obser-

vationerna då upplevelsen och alla detaljer fanns i färskt minne. 
För att närmare studera textsamtal genomfördes vid två tillfällen struktu-

rerade observationer enligt den modell som jag provat i pilotstudien. Meto-

den är inspirerad av Gibbons (2006a) som har sin grund i Systemic 
Functional Linguistic (SFL). Gibbons talar om episoder. I dessa episoder 
uppmärksammas vad det är som sägs, det vill säga vilken typ av kunskap det 

handlar om, och hur det sägs. När det gäller hur det sägs inriktar sig Gibbons 
på lärarmonolog, lärardialog och elevrespons. Jag delade upp elevernas 
yttranden i elevrespons respektive elevinitiativ, eftersom jag fann det av 

intresse att urskilja dessa båda komponenter. Observationerna spelades in, 
transkriberas grovt och analyseras enligt de givna kategorierna. 

I fältdagboken nedtecknades händelser, yttranden och mina egna reflek-

tioner kring dessa. Som komplement till klassrumsobservationerna, samtalen 
och fältdagboksanteckningarna genomfördes dokumentstudier. Genom att ta 
del av för studien relevanta dokument kan ny kunskap uppkomma och en 

djupare förståelse uppnås (Bryman, 2002). Bland de dokument jag närmare 
studerade var skolans verksamhetsplan, arbetslagets teamkontrakt,9 samt 
protokoll från arbetslagets möten. Jag granskade också resultat av språk-

screening, pedagogisk dokumentation och läromedel. I samband med att jag 
följde undervisningen i en klass samlade jag in och analyserade elevernas 
texter. 

8.3 Avgränsning och urval 

Den skola där studien genomförts är strategiskt utvald (Kvale, 1997). Såväl 
kvantitativa som kvalitativa data indikerade att den hade särskilda kvalifika-
tioner. Kvantitativa data, som till exempel Skolverkets statistik 2008, visade 

att skolan hade kommunens högsta genomsnittliga meritvärde för avgångs-
eleverna i årskurs 9. De nationella proven i årskurs 5 år 2008 visade också på 
goda resultat, där de elever som hade konstaterade läs- och skrivproblem 

klarade minst godkänt i svenska, matematik och engelska. Policydokument 
på skolan, som den årliga kvalitetsredovisningen och arbetslagens teamkon-
trakt,

 
speglar skolans värdegrund och vad man väljer att lyfta fram. På skolan 

arbetar man utifrån ett inkluderande synsätt. Det handlar inte så mycket om 
särskilda åtgärder, utan om en särskild kultur. Skolan har också blivit offent-

                                                 
9 Varje läsår skriver arbetslagen ett teamkontrakt, där verksamheten planeras utifrån skolans 
mål och riktlinjer. 
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ligt uppmärksammad genom nominering till Bertil Hults pris. Priset delas 
årligen ut till en svensk grundskola som arbetar på ett föredömligt sätt för att 

hjälpa elever med dyslexi att utveckla en positiv läsprocess. 
Skolan är en F–9-skola som ligger i ett mindre samhälle i jordbruksbygd. 

De flesta elever bussas till skolan och majoriteten av skolans lärare pendlar 

från närliggande tätorter. Skolan är intressant eftersom den anställt en logo-
ped och en specialpedagog med särskild kompetens i läs- och skrivutveck-
ling. På skolan finns ett system för att tidigt upptäcka och stödja de elever 

som riskerar att få problem i läs- och skrivlärandet. Skolan tar emot lärarstu-
denter som flera av skolans lärare har utbildning i att handleda.  

Byggnaden där högstadiet inryms ligger i nära anslutning till låg- och 

mellanstadiet. I skolans centrum ligger skolbiblioteket som även är ett folk-
bibliotek och bygdens kulturcentrum. Biblioteket är välutrustat och har en 
engagerad bibliotekarie som arbetar pedagogiskt gentemot eleverna med 

bland annat boksamtal. Hon menar att barn bör läsa för kunskapens och tan-
kens skull: ”Läsning utvecklar fantasifullhet, språklig kompetens, empatisk 
förmåga, kunskaper, samt förmåga att skapa inre bilder.” På skolan finns 

även en lärare som är utbildad dramapedagog. Enligt henne ger dramaunder-
visningen möjligheter till samspel i gemensamma upplevelser. Rektorn un-
derstryker språkets betydelse i lärandet och menar att det är av fundamental 

betydelse att utveckla skriftspråklig kompetens för att kunna göra sin röst 
hörd även i ett vidare samhälleligt perspektiv. Han framhåller också vikten 
av att hjälpa eleverna att få tilltro till den egna förmågan: ”…att tro på sig 

själva utifrån sina förutsättningar och att det är högt i tak så att de vågar.” 
Årskurs F–5 är uppdelat i två arbetslag som består av lärare, fritidshems-

personal, speciallärare och elevassistenter. För att få en djupare kunskap om 

arbetslagets inre arbete valde jag att genomföra studien i det ena av dessa 
arbetslag. 

De i studien medverkande lärarna är strategiskt utvalda på grund av att de 

arbetar framgångsrikt med elevers läs- och skrivlärande. Deras elever, inklu-
sive de med verifierade läs- och skrivsvårigheter, har lyckats väl i sin skrift-
språksutveckling. Vid klassrumsobservationerna, liksom vid samtalen med 

lärarna, är några elever i fokus. Dessa elever har visat tecken på att få pro-
blem i läs- och skrivutvecklingen. Kriteriet vid urvalet har varit att de fono-
logiska problemen ska vara det primära. 

Informanterna består av sex lärare, två speciallärare, en logoped samt en 
rektor. Lärare 1, Lärare 2, Lärare 4 och Lärare 5 arbetade, när studien på-
börjades, i de klasser som siffran anger. De två andra lärarna finns inte i 

detta arbetslag, men förekommer i studiens empiri. De betecknas Lärare A 
och Lärare B. Speciallärarna betecknas Speciallärare A (tillhör arbetslaget i 
studien) respektive Speciallärare B (arbetar övergripande). I studien är några 

elever i respektive klass i fokus (sammanlagt 13 stycken). Även de som 
kommit långt i sitt läs- och skrivlärande uppmärksammas, i syfte att återge 
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hur lärarna hanterar den spännvidd i kunskap som råder i klassrummet. I 
samtalen figurerar dessutom två elever som tidigare undervisats av lärarna. 

I resultatredovisningen har ett urval av lektioner och skriftspråksaktivite-
ter gjorts för att spegla den pedagogiska gestaltningen i samtliga årskurser 
och flertalet ämnen. Syftet är att försöka ge en mångfacetterad bild av skol-

praktiken. 
Studien har tydligt uttalat fokus på skriftspråksaktiviteter som kan ge po-

sitiva effekter för elevernas läs- och skrivlärande. Det innebär att uppmärk-

samheten riktas mot detta, medan generella samspelssituationer, konflikt-
hantering etcetera inte kommer att beröras närmare i denna studie. Intresset 
är riktat mot de elever vars fonologiska problem är det primära. 

8.4 Identifiering av teman 

Mitt sökande efter teman startade redan vid transkriberingen av de inspelade 
samtalen. Även mina fältanteckningar låg till grund för temaupptäckterna. 
Ryan och Bernhard (2003:100) menar att detta är just en process där teman 

identifieras. Jag har genomgående i studien gjort analytiska minnesanteck-
ningar som visat sig värdefulla vid urskiljande av teman. 

Genom att använda olika tekniker på samma datamaterial kan respektive 

teknik producera olika teman, konstaterar Ryan och Bernhard. Jag använde 
mig av några av de tekniker som författarna föreslår. Jag letade efter upp-
repningar och noterade på mina utskrifter när de uppenbarade sig i datama-

terialet. Återkommande hänvisningar till händelser, vägledande principer, 
teorier och begrepp registrerades. Jag använde mig också av strategin att 
söka efter likheter och skillnader. Här parade jag ihop yttranden från lärarna 

och jämförde dem genom att fundera över om det fanns gemensamma drag i 
yttrandena eller om de skiljde sig åt. Detta var ett tillvägagångssätt som re-
sulterade i att mönster framträdde och teman synliggjordes. 

För att finna sambanden mellan datamaterialet och viktiga forskningsfrå-
gor togs aktuell forskning ofta upp i de samtal som fördes. Jag försökte att 
vara öppen för nya infallsvinklar och inte ensidigt leta efter det som jag 

trodde var viktigt. Det visade sig några gånger att samtalen tog en annan 
vändning jämfört med om jag styrt dem utifrån mitt teoretiska perspektiv. 
Därmed framkom överraskande resultat som jag kanske hade förbisett om 

jag inte varit uppmärksam på detta. Sådana episoder ledde till att jag fort-
sättningsvis blev mer lyhörd för lärarnas reflektioner. 

Enligt Ryan och Bernhards rekommendationer var jag uppmärksam på 

huruvida informanterna använde tystnad som uttryck för en ovilja att disku-
tera ett ämne. Jag fann dock att de stunder av tystnad som förekom i våra 
samtal var stunder av eftertanke som i regel följdes av ett yttrande. Ibland 

kom dessa yttranden långt senare, till och med i ett annat samtal. Tystnaden 
har i min studie sannolikt varit tid för reflektion. 
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Under analysen måste forskaren komma ihåg att de upptäckta mönstren i 
datamaterialet kan komma från såväl informantens som forskarens förutfat-

tade mening (Ryan & Bernhard, 2003). Detta har jag varit medveten om och 
därför varit extra kritisk både vid insamling och analys av mitt material. 

Det gäller också att ta ställning till vilka data som är viktiga att ta med 

och vilka man kan bortse från. I undersökningen handlar det således om att 
sortera och skära i datamaterialet. Detta visade sig vara ett svårt arbete som 
inte kunde slutföras förrän datainsamlingen var helt avslutad. Det var nämli-

gen svårt att i förväg veta vilka teman som skulle komma att visa sig i data-
materialet på ett senare stadium. Ryan och Bernhard bekräftar att det kan 
förhålla sig så – att man inte kan förutse alla teman som uppstår före analy-

sen. Det som till synes verkade mindre betydelsefullt i ett inledande skede, 
visade sig senare vara ytterst betydelsefullt. 

8.5 Tolkning och analys 

Alvesson och Sköldberg (1994) utgår från grundtanken att data alltid är tol-

kade och konstruerade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideolo-
giska och språkliga referensramar som vi bär med oss. Att analysera, speku-
lera och tolka den information man har utgör ett steg i riktning mot utveck-

lingen av en teori som förklarar vissa aspekter och som gör det möjligt att 
dra slutsatser om framtida aktiviteter. Enligt Alvesson och Sköldberg är spe-
kulation nyckeln till teoriutvecklingen i en kvalitativ undersökning. Det ger 

forskaren en möjlighet att gå utöver informationen och ställa upp kvalifi-
cerade gissningar om vad som kan komma att hända i framtiden. 

Enligt Merriam (1994) är målet för analys i en kvalitativ studie att komma 

fram till trovärdiga slutsatser som har sin grund i empiriska data. Etnografisk 
analys inbegriper en process som handlar om att forskaren styr sig själv, 
vilket kallas disciplinerad subjektivitet (Merriam, 1994:179). Det innebär att 

man i alla faser av forskningen kontinuerligt ifrågasätter och omvärderar det 
man kommer fram till. Vid analysen gäller det att undanröja felaktiga slut-
satser så att man till slut får fram den bästa och mest övertygande tolk-

ningen. 
Vid jämförelser med traditionella metoder anser Svensson (2002:179) att 

slutledningar genom abduktion ger goda förutsättningar för deltagande i 

forskningsprocessen. Den deduktiva logiken bygger på formell härledning 
och ger inte någon egentlig ny eller användbar kunskap. Den induktiva logi-
ken leder ofta till komplicerade resonemang, att tolka innebörder, att upp-

fatta nya relationer, att förklara samband för att ge ny innebörd åt det som 
redan är känt. Abduktion däremot är ett sätt att dra slutsatser som betyder att 
en särskild händelse sätts in i ett nytt sammanhang för att skapa en fördjupad 

förståelse. Enligt Svensson försvåras en sådan förståelse när händelsen ses 
isolerad från sitt sammanhang eller begränsas enbart till detta: ”Man kan 
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säga att ett fenomen beskrivs på ett nytt sätt (rekontextualiseras) när det (på 
abduktiv väg) sätts in i ett nytt sammanhang.” (2002:179) Detta samman-

hang är således skapat med hjälp av begrepp och teorier. Enligt Engquist 
(1996) innebär abduktion att vara spårfinnare och följa ledtrådar bakåt mot 
en sann och meningsfull kunskap som väcks av observationer. Slutledning-

arna i denna studie har skett med abduktiv logik eftersom det överensstäm-
mer med studiens syfte. I tolkningen sökte jag vägledning genom att sam-
manfatta mina egna och mina informanters erfarenheter och dra slutsatser 

utifrån dem. 
Datamaterialet har under processen speglats interaktivt mot teorin. Till-

vägagångssättet är således abduktivt vilket tagit sig uttryck i att jag hela ti-

den pendlat mellan mitt empiriska material och den teoretiska referens-
ramen. När ett tema börjat framträda i datamaterialet har jag sökt mig till-
baka till teoridelen för att fördjupa min förståelse av temat. Detta har möjlig-

gjort att upptäckta teman kunnat ställas mot teorin och därigenom kunnat 
sättas in i ett nytt sammanhang, skapat av begrepp och teorier, där de blivit 
föremål för kritisk granskning. Detta har lett till en djupare förståelse av 

fenomenet. 

8.6 Redovisning av datamaterialet 

Under fyra terminer befann jag mig i den aktuella kontexten och ägnade en 
dag i veckan åt studier på skolan. Under denna period förde jag formella och 

informella samtal med lärare på skolan, skrev kontinuerligt anteckningar i 
fältdagboken, genomförde klassrumsobservationer, studerade styrdokument, 
pedagogisk dokumentation, läromedel och elevtexter. Jag deltog också re-

gelbundet i arbetslagets möten. 
Klassrumsobservationer genomfördes i fyra klasser. Totalt gjordes 42 

klassrumsobservationer (Tabell 1, Tabell 2). I samband med klassrums-

observationerna genomfördes samtal såväl före som efter lektionstillfället. 
Lektionsplanering, läromedel och material granskades. Observationerna ut-
fördes huvudsakligen genom deltagande observation. Den systematiska mo-

dellen med observationskategorier användes vid två tillfällen. Vid observa-
tionerna låg fokus på skriftspråksaktiviteter och pedagogisk gestaltning. 

Sammanlagt genomfördes under perioden 2008–2010 33 medvetande-

görande samtal med lärarna (Tabell 1). Dessa samtal varade vardera cirka en 
timme. Efter samtalen skedde återkoppling där tankar som väckts kunde 
utvecklas och bekräftas. Samtalen spelades in på diktafon och transkribera-

des i sin helhet. De transkriberade texterna lästes flera gånger för att urskilja 
teman. De teman som framträdde i materialet färgmarkerades för att skapa 
en struktur och synliggöra samband. Analytiska kommentarer och koppl-

ingar till teorier nedtecknades direkt i texten, såväl under transkriberingarna 
som vid genomläsningarna. Baserat på rekommendationer från Merriam 
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(1994) analyserades inledningsvis varje lärares ord och handlingar var för 
sig för att undvika att det unika inte skulle gå förlorat. Vid återgivning har 

för läsbarhetens skull vissa talspråkliga former av lärarnas yttranden tagits 
bort eller ändrats till mer skriftspråklig form. Detta har skett utan att ändra 
utsagans innebörd. Kontinuerliga samtal med logopeden genomfördes under 

studiens gång. Dessutom ingår samtal med rektor, bibliotekarie, dramapeda-
gog och annan personal. En sammanställning av materialet presenteras i 
tabell 1 och 2 respektive tablå 1 och 2. 

Tabell 1. Sammanställning över insamlat datamaterial 

 Ht 2008 Vt 2009 Ht 2009 Vt 2010 

Medvetandegörande samtal 10 14 5 4 

Klassrumsobservationer 9 14 11 8 

Arbetslagskonferenser 16 14 10 8 

Samtal med logoped 5 6 5 5 

Samtal med rektor 1 – 1 1 

Tabell 2. Sammanställning över klassrumsobservationerna 

 Ht 2008 Vt 2009 Ht 2009 Vt 2010 

Klass 1 6 5 3 6 

Klass 2 – 3 4 – 

Klass 4 1 3 2 2 

Klass 5 2 3 2 – 

Tablå 1. Dokumentstudierna Tablå 2. Lärare i studien 

 Skolans verksamhetsplan 

 Arbetslagets teamkontakt 

 Arbetslagets veckokonferenser 

 Granskning av läromedel 

 Pedagogisk dokumentation 

 Resultat av språkscreening 

 Nationella proven i årskurs 5 

 Elevtexter 

 Lärare 1 /Klass 1 (tillhör arbetslaget) 

 Lärare 2 /Klass 2 (tillhör arbetslaget) 

 Lärare 4 /Klass 4 (tillhör arbetslaget) 

 Lärare 5 /Klass 5 (tillhör arbetslaget) 

 Speciallärare A (tillhör arbetslaget) 

 Speciallärare B (arbetar övergripande) 

 Lärare A 

 Lärare B 

Elever i studien. Vid urvalet av fokuselever har kriteriet varit att de fonolo-

giska problemen ska vara primära. Samtliga namn är fingerade. Information 
om eleverna baseras på informanternas berättelser samt dokumentstudier. I 

vardera av de studerade klasserna finns drygt 20 elever. 
I Klass 1 är fem elever i centrum: Lina, Elias , William, Lovisa och 

Emma. Dessa elever uppmärksammades vid den språkliga screeningen (bi-

laga 1) som gjordes på höstterminen i förskoleklassen. Resultat på scree-
ningen indikerade att de kunde komma att få problem i läs- och skrivinlär-
ningen. I Klass 2 är tre elever i fokus: Agnes , Erik och Edvin. I Klass 4 

uppmärksammas två pojkar, Johan och Linus; i Klass 5 Mattias , Clara 
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(årskurs 5) och Tilda (årskurs 4). Samtliga elever har fonologiska problem 
som är primära. 

I datamaterialet återfinns ytterligare två elever, Oskar och Jens , som tidi-
gare har undervisats av lärarna. Båda pojkarna har en dyslexidiagnos. De 
klarade de nationella proven i årskurs 5; lärde sig effektiva lässtrategier och 

att använda kompensatoriska hjälpmedel. Detta medförde att de inte behövde 
specialpedagogiskt stöd på högstadiet. 

I respektive klass uppmärksammas också elever som kommit långt i sitt 

läs- och skrivlärande. I resultatredovisningen är namnen på särskilt upp-
märksammade elever markerade med fet stil. 



 

82 

9 Resultat och analys 

Resultatet består av tre delar. Den första delen är en presentation av infor-
manterna. Här lyfts någonting karakteristiskt för varje person fram. De fyra 

lärare vars undervisning jag följer, presenteras utförligare än de övriga. Den 
andra delen består av några scener från de fyra klassrummen. Dessa klass-
rumsscener är tänkta som en bakgrund till resultatanalysen. I den tredje de-

len görs denna analys i form av teman som jag, enligt Ryan och Bernhards 
(2003) bedömningsgrunder, identifierat. Mitt empiriska material består av de 
medvetandegörande samtalen, klassrumsobservationerna samt fältanteck-

ningarna. Arbetssättet är abduktivt, vilket innebär att jag i analysen pendlar 
mellan teori och empiri. 

9.1 Presentation av informanter 

Lärare 1 är lågstadielärare med 30 års yrkeserfarenhet. Hon har alltid haft ett 

gott förhållande till skolan och svarar på frågan varför hon utbildade sig till 
lärare: 

Jag tror att jag älskade den här miljön, klassrumsmiljön, när jag gick i skolan. 

Att leka in saker och pyssla, och min snälla fröken. Jag tyckte att det var en 

så mysig och trivsam miljö. (Lärare 1) 

Lärare 1 är kunnig i många olika arbetssätt och metoder och menar att det är 

viktigt att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och 
behov. Enligt henne är det viktigt att göra saker i gruppen först så att alla får 
känna att de är med, och sedan bryta ner vissa moment till individnivå. Vid-

are framhåller hon betydelsen av att undervisningen är tydlig och att elev-
erna får det stöd de behöver för att lyckas. Samtidigt måste det vara en ut-
maning: 

Det är viktigt att det är tydligt och att man ger barnen lagom mycket stöd hela 

tiden så att de har möjlighet att lyckas, och att de gör det på egen hand. Du 

kan egentligen ge dem ganska avancerade friskrivningsuppgifter, men du 

måste ge dem en struktur för hur de ska göra, kanske ett enkelt exempel och 

så kan de göra på liknande sätt själva och sätta in egna ord. Att de får en mo-

dell. Det är verkligen att sträva efter – att få eleverna att känna att de klarar 

av lite mer än vad de egentligen behärskar när de börjar. (Lärare 1) 

Tidigt i Lärare 1:s yrkesverksamhet undervisade en lärarutbildare klassen i 
skrivning en lektion i veckan. De förde också pedagogiska samtal med var-
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andra. Detta inspirerade Lärare 1 och gav henne kunskap som hon sedan 
kunde ta in i sin egen undervisning efter att ha gjort den till sin egen. 

Lärare 1 ingår i en referensgrupp för läs- och skrivutveckling i kommu-
nen. Gruppen består av utvecklingschef, skolledare, representanter från 
skola, förskola och bibliotek. De träffas regelbundet och arrangerar studie-

dagar med fortbildning och bjuder in föreläsare. Hon söker aktivt ny kun-
skap, vill lära sig mer och delar också gärna med sig av sitt kunnande till 
kollegor och lärarstudenter. 

Lärare 2 är grundskollärare 1–7 med kombinationen NO, matematik och 
bild. Hon tog lärarexamen för cirka tio år sedan. I början av sin tjänstgöring 

arbetade Lärare 2 tillsammans med Lärare B. I detta samarbete lärde hon sig 
mycket som hon har tagit med sig i sin egen undervisning: ”…jag tyckte om 
att diskutera med Lärare B, och hans sätt att vara och agera i relation till 

elever i klassrummet.” Även Lärare 1 har varit en förebild: ”Jag lärde mig 
väldigt mycket om läsinlärning av Lärare 1. Hon visade på olika sätt att 
jobba med läsning och skrivning.” 

Enligt Lärare 2 är det viktigt att eleverna får uppskattning utifrån sin ar-
betsinsats och inte efter någon förutbestämd nivå på vad man ska klara av. 
Vidare menar hon att undervisningen bör läggas upp så att eleven får lyckas. 

Det gäller att se storheten i en elevs arbete, det vill säga vilken individuell 
arbetsinsats som ligger bakom resultatet för den enskilda eleven utifrån dess 
förutsättningar. Lärare 2 menar att det är viktigt att ge eleverna strategier för 

lärandet: 

Du har nycklar som du kan använda i din läsinlärning, och som lärare visar 

du dem för eleverna genom att ta fram dem och förklara hur de fungerar. Så 

tar du en i taget, och när du har delat ut några kan du koppla ihop dem lite. Så 

tar du några nya och jobbar med dem, och sedan kopplar du ihop dem med de 

andra. Ju fler nycklar du har, desto lättare kan du använda dem, och ju lättare 

går det att lära sig läsa och skriva. (Lärare 2) 

Lärare 2 har läst English for young learners inom Lärarlyftet. Hon har hand-
ledarutbildning och tar regelbundet emot lärarstudenter. Lärare 2 menar att 

det är viktigt att reflektera över sin egen undervisning och tala om den till-
sammans med kollegor och lärarstudenter. 

Lärare 4 är 4–9-lärare med SO-inriktning (samhällskunskap, geografi, histo-

ria, religion). Han tog lärarexamen för drygt 8 år sedan. Som nyexaminerad 
lärare arbetade Lärare 4 i arbetslag tillsammans med Lärare A, Lärare B och 

Speciallärare B. Lärare 4 menar att han lärde sig mycket under de åren som 
han kunnat ta med sig i sin egen undervisning, men att man utifrån det man 
lär sig, både på lärarutbildningen och i verksamheten, måste hitta fram till 

sitt eget sätt. Lärare 4 framhåller vikten av att arbeta ämnesövergripande och 
i olika gruppkonstellationer: ”Olika elever kan stärka varandra, det är inte 
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alltid så att den som är duktigast på att läsa och skriva har de bästa idéerna.” 
Lärare 4 anser vidare att det är viktigt att diskutera med eleverna och arbeta 

med problemlösningar av olika slag. På så sätt kan man hjälpa eleverna att se 
sambandet mellan deras vardagskunskaper och det skolspecifika: 

Det är ju den kunskapen som man sedan kan använda om problemet dyker 

upp igen. Om de bara har automatiserat en teknik och så kommer det i en ny 

form – då faller allting. Det gäller att genom samtal få dem att göra kunska-

pen till sin egen. (Lärare 4) 

Lärare 4 framhåller dialogen mellan läraren och den enskilda eleven och att 

jobba en–en ibland: ”Det är viktigt att vi har den kommunikationen, lärare–
elev, och att jag kan utmana.” Lärare 4 högläser för eleverna varje dag 

främst i syfte att ge dem en läsupplevelse och locka dem till fortsatt läsning. 
Han betonar vikten av att eleverna lär sig behärska muntlig framställning på 
ett tidigt stadium. 

Lärare 5 är mellanstadielärare med 25 års yrkeserfarenhet. I sin utbildning 
har han Språk och språkutveckling och språkutvecklande undervisning , och 

nyligen läste han C-kursen i didaktik. Lärare 5 har grundutbildning i hand-
ledning, och läser för närvarande fördjupningskursen. 

Lärare 5 har alltid haft ett gott förhållande till skolan på grund av egna 

positiva erfarenheter av undervisningssituationer. Han menar att lärare, i 
egenskap av språkutvecklare, har ett uppdrag i att hjälpa eleverna utveckla 
det egna språket, och införliva hos dem ett gott språkbruk. Grundläggande 

för Lärare 5 är att leda verksamheten i klassrummet på ett sådant sätt ”att 
den ger alla elever möjlighet att utvecklas och skaffa sig nya kunskaper och 
färdigheter utifrån sina behov och förutsättningar, och att detta sker i en de-

mokratisk anda.” Vidare menar han att det är viktigt att prova sig fram för att 
hitta det som passar den enskilda eleven, att vara öppen för nya lösningar: 

Det går inte att skriva ut något recept för elever som har läs - och skrivsvårig-

heter. Jag tror att man måste vara öppen för de här variationerna och att de 

stödjande åtgärderna är på individnivå. Man måste ha någon form av batteri 

av möjligheter, ”du kan göra si och du kan göra så”. (Lärare 5) 

Lärare 5 ser det som en utmaning att arbeta med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter: ”Sedan tror jag också att om man är intresserad av pro-
blemlösning, så är det här naturligtvis en form av utmaning för mig som 

lärare.” 
Lärare 5 framhåller betydelsen av att det finns riklig tillgång till kompen-

satoriska hjälpmedel, hur dessa introduceras och vilken support eleverna kan 

få i stunden. Samtalet har stor betydelse i mötet med såväl kollegor som ele-
ver och dess föräldrar, poängterar han. 
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Speciallärare A är lågstadielärare i grunden och har lång yrkeserfarenhet. 
Enligt henne är det viktigt att bygga upp en relation till varje elev och att det 

måste få ta tid. Speciallärare A framhåller betydelsen av att knyta ihop un-
dervisningen så att eleven upplever sammanhanget. Det gäller att tillsam-
mans med eleven hitta fram till personliga lösningar på de problem som ele-

ven möter i skolarbetet. Specialpedagogiska insatser måste upplevas lust-
fyllda av eleverna, att de känner att det leder till någonting och att de får 
lyckas. ”Det får inte bara vara mer av det de gör i klassen”: 

Jag har ett mål med det som eleven ska göra hos mig, men själva utform-

ningen gör vi tillsammans. Det går ju inte att göra någonting om hon eller 

han inte tycker att det är meningsfullt. (Speciallärare A) 

Vidare menar Speciallärare A att det är viktigt att som speciallärare vara 

bland alla elever, inte bara de som behöver hjälp. Hon framhåller arbets-
lagets betydelse: ”…man kan fundera på ett helt annat sätt när det gäller att 

hjälpa en elev om man har de här relationerna till varandra. Då har man en 
annan inblick.” 

Speciallärare B är mellanstadielärare med lång yrkesverksamhet. Han har en 

bred kunskapsbas: magisterexamen i utomhuspedagogik och högskolekurser 
i bland annat elevaktivt arbetssätt och undervisning i naturorientering. För 

närvarande är han tillsammans med en kollega ute på skolorna i kommunen 
och arbetar med teknik- och naturorientering (TekNO).10 

Enligt Speciallärare B är det viktigt att inte gå in i läraryrket för att be-

kräfta sig själv, utan man bör ha ett ödmjukt förhållningssätt; ”Vad kan jag 
hjälpa dem med?” Vidare framhåller speciallärare B betydelsen av att skapa 
trygghet och få eleverna att känna att de duger som de är. ”Det gäller att 

ordna lärandemiljön runt omkring dem så att allt fungerar.” Speciallärare B 
ser det som en utmaning att lyckas hjälpa elever i svårigheter och menar att 
alla måste få chansen. Vidare framhåller han betydelsen av sammanhang för 

eleverna, ”att man utgår från elevernas intressen, spinner vidare på det och 
väcker nyfikenheten.” Han betonar vikten av att tro på eleverna och visa att 
man tycker om dem, ge dem feedback men ändå utmana dem. ”Lärande är ju 

ett livsprojekt”, säger Speciallärare B. 

Lärare A är 1–7-lärare med kombinationen NO, matematik och idrott. Enligt 

Lärare A kan en bra grupp göra en positiv individuell utveckling möjlig. Det 
är därför mycket viktigt att jobba med gruppen och försöka få en tillåtande, 

                                                 
10 TekNO är ett projekt som startade 2002 på initiativ av universitetet och svenskt näringsliv. 

Syftet är att få elever att utveckla kunskaper i och intresse för dessa ämnen. Det finns olika 
teman som klasserna får arbeta med: "Elektricitet", "Legorobbotar" (teknik), "Upp i det blå" 
(luftmotstånd och gravitation), "Kroppens byggstenar" (celler) och "Kriminallabb" (en mord-

gåta som eleverna löser med hjälp av fysiska och kemiska experiment). Projektet är kopplat 
till lärarutbildningen. När lärarstudenterna kommer ut på praktik får de möta det, och se hur 
det fungerar i praktiken. 
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positiv stämning. Det kan man göra genom att ”ge klassen arbetsuppgifter 
där elevernas styrkor märks – så man känner sig viktig, och eleverna verkli-

gen uppfattar att alla kan lära av varandra.” Det är viktigt att uppmärksamma 
när någonting är bra: 

Det viktiga är att veta varför man har hållit på med någonting, och sen kan 

man diskutera vad man har lärt sig; och att man uppmärksammar när någon -

ting är bra. Det är snarare viktigt att inte misslyckas. Att lyckas är det man lär 

sig något av, oavsett om det kanske inte var vad läraren hade tänkt sig från 

början. (Lärare A) 

Lärare B är mellanstadielärare med stor yrkeserfarenhet, som menar att un-
dervisningen inte kan utformas lika för alla. Det är viktigt att låta eleven bli 

positivt synlig: 

Det gäller att hitta den individuella styrkan hos varje elev och utgå från den. 

Man måste också vara beredd att prova många olika lösningar innan man hit-

tar det som passar bäst för just den eleven; och ge utmaningar. (Lärare B) 

Enligt Lärare B är det den långa lärargärningen som formar yrkeskunskapen: 
”…men så kunde jag ju inte jobba när jag började arbeta som lärare, utan det 

är livets gång, misstagen och att resa sig från misstagen och kunna använda 
det till något positivt.” Lärare B framhåller vikten av en gemensam värde-
grund hos de vuxna som arbetar i skolan. 

Logopeden har stor yrkeserfarenhet. Hon menar att det är väsentligt med 
samarbete, eftersom ingen enskild person har all den kompetens som krävs 

för en helhetssyn. Logopeden anser det vara viktigt att arbeta med språket 
för att lägga en bra grund för skriftspråksutvecklingen: 

Dyslektiker är ingen enhetlig skara och det är därför viktigt att utreda deras 

språkliga förmåga i grunden så att rätt hjälp kan anvisas till varje enskild 

elev. Man får inte enbart nöja sig med att de har dyslexi. (Logopeden) 

Eleverna måste också få lära sig att använda kompensatoriska hjälpmedel för 

att inhämta kunskaper även i andra ämnen och bli delaktiga i skolans arbete, 
påpekar Logopeden: ”…får de lästräna jämt blir de inte delaktiga.” Som lo-
goped i skolan är det viktigt att inte vara alltför fokuserad på sin egen yrkes-

roll och se allting ur ett ”logopedperspektiv”, säger Logopeden. Man måste 
förstå att andra yrkesgrupper inte nödvändigtvis delar det perspektivet, och 
därför bemöda sig med att ta reda på vad andra människor menar. ”Det vik-

tigaste vi har i skolan är dialogen. Den föder tankar och hjälper eleven vid-
are.” 

Rektorn på skolan är utbildad i naturkunskap och har arbetat med tillämpad 

forskning. Efter lärarexamen som högstadie- och gymnasielärare undervi-
sade han i matematik och naturorienterade ämnen under cirka tio år i grund-
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skolan. När studien påbörjades i augusti 2008 hade han arbetat cirka sex år 
som rektor på skolan. Rektorn ser skolans utvecklingsmöjligheter och ut-

trycker en önskan om att skapa förutsättningar för kommunikativa möten 
och kollegialt samarbete: 

För att ta till vara den lärarkompetens som finns på skolan behöver man sitta 

och prata på djupet. Vi har många goda förebilder, väldigt bra lärare som har 

hittat rätt. De är inte så styrda av enskilda läromedel, utan har det mer i sitt 

huvud – och är hängivna. (Rektorn) 

9.2 Några scener från klassrummen 

Detta avsnitt är avsett att genom konkreta beskrivningar av det arbete och 

den undervisning som sker i klassrummen, skapa förståelse och ge en ge-
mensam utgångspunkt för analys, tolkning och diskussion. Lektionerna är 
valda för att återge olika ämnesinnehåll och gestalta varierande skriftspråk-

liga aktiviteter i klassrummen. Avslutningsvis beskrivs ett temaarbete. 

9.2.1 Att göra tänkandet synligt 

LÄS-  OCH SKRIVLÄRANDE I  K LASS 1  (ÅRSKURS 1 )  2 0 0 8 -1 1 - 19  

Klassrummet är rektangulärt med fönster utefter ena långsidan. Längst fram 

finns en skrivtavla och ett blädderblock, och på golvet ligger en stor blå 
matta som används vid de gemensamma samlingarna. Bänkarna är placerade 
som fem gruppbord med plats för 4–5 elever. Längst ner i klassrummet finns 

en anslagstavla, och här har också en bokhörna arrangerats. På låga hyllor 
finns ett stort antal nivågrupperade böcker ordnade i olika boxar: kapitel-
böcker, faktaböcker och bilderböcker. Det finns sittplatser samt två datorer 

på funktionella arbetsbord. Både det traditionella alfabetet och det ljudbase-
rade praxisalfabetet11 är uppsatta i klassrummet. Några barn har även praxis-
alfabetet som små kort på sina arbetsbord. På arbetsborden har barnen upp-

klistrade linjaler. Hörselkåpor finns att tillgå för de som behöver arbeta ljud-
fritt. I nära anslutning till klassrummet ligger ett grupprum. 

Dagen före klassrumsobservationen träffar jag läraren för att ta del av 

hennes planering och tankar. Klassen arbetar nu med en storyline,12 
Spökägget. Det tematiska arbetssätt som utmärker Spökägget ger barnen 
möjlighet att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter i ett meningsfullt sam-

                                                 
11 Praxismaterialet används för att underlätta befästandet av kopplingen mellan ljud och bok-
stav. Bilderna i praxismaterialet representerar de ljud som finns i språket. Bilden används som 

stöd för minnet och hjälper eleven att lära sig bokstavsnamn snabbare. Eftersom det är viktigt 
för alla elever att lära sig språkljuden för att sedan koppla dem till bokstäverna, är materialet 
användbart i såväl den förberedande som den tidiga läsinlärningen. 
12 Storyline är en undervisningsmetod där man arbetar tematiskt (Liberg, 2006). En storyline 
som Spökägget är uppbyggd som en genre. För vidare information, se Spökägget: att läsa och 
skriva i förskola och skola (Andersson, 2000). 



 

88 

manhang. Innehållet i undervisningen kopplas till barnens vardag och knyts 
samman med det skolspecifika. Lärare 1 berättar att arbetet inleddes med en 

händelse: en morgon när barnen kom till klassrummet var fönstret öppet, och 
det låg löv på golvet. Ett stort ägg hade dykt upp i klassrummet. Bredvid 
ägget låg ett brev som löd: ”Snälla ni, ta hand om mitt ägg. Håll det varmt. 

Vänd det två gånger om dagen.” 

När klassrumsobservationen görs är anslagstavlan längst ner i klassrummet 

fylld av ägg av olika typer, som vittnar om att olika aktiviteter ägt rum. Barn-

en har undersökt ägg, jämfört ägg, tagit reda på saker om ägg och lekt med 

språket på olika sätt. ”Det mystiska ägget” är avbildat i naturlig storlek; det 

mäter 60 cm. Det finns ett kolibriägg som mäter 1 cm – världens minsta ägg; 

ett hönsägg som mäter 5 cm; ett svanägg som mäter 11 cm, och ett struts ägg 

som mäter 18 cm – världens största ägg. Barnen och läraren har tillsammans 

tagit reda på att det finns olika ägg, vad som föds ur äggen och så vidare. De 

har skrivit: ”Vad kan kläckas ur ägg?” Under den texten visualiseras ett antal 

förslag som barnen ritat och skrivit: ”Är det en drake?”, ”Är det en kyckl-

ing?”, ”Är det en orm?”, ”Är det en ödla?”, ”Är det en bästis?”, ”Är det ett 

påskägg?” Någon har skrivit ”Jag tror att det är ett godisägg” (notera att 

denna skribent avvikit från det gängse mönstret). De har gestaltat ägg på 

olika sätt och till detta skrivit text. De har också gjort sammansatta ord: ägg -

skal, ägg-kopp, påsk-ägg, ägg-korg, godis-ägg och så vidare. Anslags tavlan 

vittnar om aktiviteter som samtalande, läsande, skrivande, räknande, ritande, 

målande, klippande, klistrande, mätande, utforskande, funderande. (fältant., 

19 nov. 2008) 

TOLKNING: Lärarens avsikt med lektionen är att ge barnen möjlighet att ut-
veckla sina läs- och skrivfärdigheter i ett funktionellt sammanhang. Barnens 

kunskaper och erfarenheter tas tillvara i lärandet och länkas samman med de 
skolspecifika kunskaperna. Tanken är att inlärningen av fonemen går hand i 
hand med läs- och skrivupplevelser i ett meningsfullt sammanhang – ”det 

måste vara både och”, säger Lärare 1. 

Strax innan barnen ska gå hem på tisdagen upptäcker de att det är en spricka i 

ägget – en svans sticker ut! Det uppstår stor nyfikenhet och förväntan: ”Vad 

är det som händer?” (fältant., 18 nov. 2008) 

På onsdag morgon när barnen kommer till skolan lyser det där ägget ligger. 

Barnen går in och sätter sig runt ägget, som nu är kläckt. Där ligger nu ett li-

tet trollbarn! Snart upptäcker barnen även ett brev. Läraren läser brevet, som 

visar sig vara från trollmor: 

Ho ho ho… 

Ja, nu vet ni min hemlighet. Ni vet förstås att trollbarn 

inte föds ur ägg. Men när mitt trollbarn var som minst 

och räddast gjorde jag ägget för att hon skulle få det 

mjukt och skönt, och få kläckas när hon kände sig mo-

gen för det. Trollbarnet vet ingenting om människornas 

värld. Men hon älskar att skriva brev. Lägg ett brev i 
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lådan, så får du säkert svar. Trollbarnet skriver brev på 

natten, när troll är som piggast. Hu hu ho på er allihop! 

Trollmamman 

Samling på mattan runt det kläckta ägget. Barnen och läraren samtalar om 

hur det kan ha gått till när ägget kläcktes. Det kommer en mängd frågor och 

funderingar. Lovisa berättar att hon varit med sin farmor i skogen, och att de 

då såg spår efter troll. Lina funderar på om det kan vara så att ägget rullat 

framåt när det kläcktes, eftersom det inte ligger på samma plats som det 

gjorde i går. 

TOLKNING: Barnens tankar och erfarenheter knyts till temat. I samtalet får de 
syn på varandras sätt att tänka. De berättar och förklarar för varandra. Lärare 

1 framhåller betydelsen av att alla känner att de ingår i en gemenskap, där 
var och ens bidrag får komma till uttryck. 

Trollbarnet (handdocka på lärarens hand) hälsar enskilt på varje barn och pra-

tar personligt med dem. Barnen svarar och frågar på största allvar. 

– Var är jag någonstans? frågar trollbarnet. Barnen svarar: 

– Du är i människovärlden… 

– Du är i ett klassrum… 

Trollbarnet: 

– Kan ni säga vad ett klassrum är för något? 

Barnen svarar: 

– Där man lär sig saker! 

– Man lär sig matte… 

– …och att läsa och skriva! 

Trollbarnet: 

– Ni kan skriva brev till mig och berätta om människovärlden. Vill ni det?  

– Jaaa! svarar barnen i kör. 

Trollbarnet: 

– Vet ni något om trollvärlden? 

Barnen har sagt sina namn, men trollbarnet vet inte sitt eget och börjar därför 

gråta. En flicka säger då: 

– Gråt inte lilla vän, vi ska hjälpa dig. 

– Vi kan hitta på namn till dig, säger någon annan. 

Då trollbarnet blivit trött och lagt sig för att sova (troll är ju som p iggast på 

natten) kommer barnen med förslag på vad trollet kan heta. Läraren skriver 

upp förslagen på blädderblocket. Hon ljudar samtidigt som hon skriver. Både 

pojknamn och flicknamn föreslås. Elias  frågar plötsligt: 

– Men är det en pojke? 

– Fick vi veta om det är en pojke eller en flicka? frågar läraren. 

Barnen funderar, och kommer snart fram till att de inte fått veta det. Lära-

ren tar då upp trollmors brev och läser: 

– ”…för att hon…” 

– Det är en flicka! utbrister barnen. De stryker pojknamnen från listan. 

Sedan enas de om fem olika namnförslag. 
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TOLKNING: Läraren ger inte Elias  ett färdigt svar, utan låter honom tillsam-
mans med klasskamraterna komma fram till lösningen. Barnen utmanas på 

så vis att tänka efter. 

Brevgenren introduceras. Läraren och barnen skriver gemensamt ett brev till 

trollbarnet och resonerar sig fram till hur brevet ska skrivas. De pratar också 

om varför man skriver brev. Läraren ger en struktur för brevskrivande, och 

gör barnen uppmärksamma på rubrik, inledning, enkla skrivkonventioner och 

avslut. Brevet lyder: 

Hej! 

Vi har olika förslag på namn: Karamellen, Spindeln, 

Trolli, Tova och Tyra. Vilket väljer du?  

Hälsningar Klass 1 

Alla läser brevet tillsammans i korus. Sedan får barnen i uppgift att ta fram 

sin S-bok (skrivbok) och skriva och rita om händelsen. 

– Rita och skriv vad som hände med vårt ägg, uppmanar läraren. 

Lina väljer att sätta sig i bokhörnan och skriva. Två pojkar tar på sig hör-

selkåpor för att inte bli störda av ljud runt omkring, andra samtalar med var-

andra under arbetet. De är i färd med uppgiften på ett sätt som förefaller 

passa var och en bra. 

Innan barnen börjar skriva resonerar de om vad en rubrik är. När de sedan 

skriver väljer de olika rubriker till sina berättelser: ”Om ägget”, ”Ägget 

kläcks”, ”Trollet”, ”Hemligheten” och så vidare. Liksom rubrikerna skiljer 

sig deras berättelser åt. De lyfter fram olika saker som de uppfattar som vikt -

iga: ”Trollet visste inte vad det hette”, ”Vi fick rösta om namn”, ”När vi kom 

till klassrummet då hade ägget kläckts…” 

Förutom läraren finns en lärarstudent i klassrummet. De går runt och pra-

tar med varje barn om dennes berättelse. William tar stöd av lärarstudenten i 

sitt skrivande. De för ett livligt samtal där skrividéer utbyts. En del barn har 

praxisalfabetet på bänkarna och ljudar med hjälp av det när de skriver. Två 

flickor diskuterar hur ordet ”kläcks” stavas. De kommer fram till en gemen-

sam lösning som de kollar med läraren. Barnen tar stöd av text på blädder-

blocket och på ”äggväggen”. Nästan alla barn stavar rätt till ”ägg”, ”troll” 

och ”klass”. William har satt sig vid datorn för att skriva sin berättelse. Ge-

nom läraren har jag fått veta att datorn underlättar hans skrivande, eftersom 

han har svårigheter att forma bokstäverna. Praxisbilderna finns samm-

anställda på ett A4-papper placerat på ett bordsstaffli bredvid honom. Han tar 

stöd där när han skriver. Läraren slår sig ner och ljudar tillsammans med h o-

nom. Hon uppmärksammar honom på ljuden genom att visa på praxis -

bilderna. Det går lätt för William att hitta fram till rätt ljud och hans för-

tjusning när orden tar form på pappret går inte att ta miste på. Lina sitter på 

den lugna platsen i bokhörnan. Hon ljudar och skriver: 

Om äggt [rubrik] 

När vi kom Till KlassRumet  

Då hade Äggt kleks. 
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Det råder så hög aktivitet i klassrummet att flera barn inte vill bryta för rast, 

utan fortsätter sitt arbete. 

TOLKNING: I temaarbetet sker aktiviteterna samtalande, läsande, skrivande, 
räknande och skapande interaktivt. Många delar ingår: högläsning och be-

rättande, språklig medvetenhet, bokstavsarbete, svenska, matematik och 
engelska. Språkets form och funktion vävs samman. Frågor väcks som leder 
till skrivande. Spökägget ger Lärare 1 möjlighet att arbeta diagnostiskt, det 

vill säga att observation ligger till grund för uppföljning. Hon förklarar att 
när hon ser vad eleverna skriver i sina friskrivningsböcker, ser hon vad de 
lärt sig, vad de ännu inte lärt sig, och vad de behöver hjälp med. 

Eleverna har kommit olika långt i sitt läs- och skrivlärande, men det före-
faller ändå som om alla får möjlighet till utmaning i arbetet med Spökägget. 
Läraren är uppmärksam på vad som försvårar och ger stöttning för att de ska 

klara uppgiften. Ett exempel på detta är när hon arbetar med William vid 
datorn när han skriver sin berättelse. 

Efter denna inledande lektion följer en intensiv brevväxling mellan Trolli 

– som trollbarnet kommit att heta – och eleverna. Lärare 1 berättar att när 
hon antar rollen som Trolli för att besvara elevernas brev, anpassar hon till 
varje enskild elev. De frågor som ställs utmanar eleverna att förklara för dem 

helt självklara saker, som till exempel vad ett klassrum eller en lekplats är 
för någonting. 

9.2.2 Språkets form och funktion 

SVENSKA I  KLASS 2  (ÅRSKURS 2 )  2 0 0 9 -0 3 -2 4 

Klassrummet är rektangulärt. Längst fram finns en skrivtavla och på golvet 
ligger en stor grön matta, där eleverna brukar samlas för genomgångar, hög-
läsning och samtal. Framme vid tavlan finns också ett blädderblock och pen-

nor i olika färger. Där finns en talarstol som används när eleverna läser upp 
något de skrivit. Det kan vara en berättelse eller en faktatext som Min djur-
bok . Arbetsborden är placerade i grupper: i mitten av rummet står ett större 

gruppbord med plats för åtta elever, och på var sida om det två mindre 
gruppbord. Där finns också arbetsbord med datorer. Framme vid skrivtavlan 
är böcker överskådligt uppställda. Det är böcker som är lånade från biblio-

teket och som eleverna kan välja att läsa som bänkbok. På skrivtavlan finns 
ett schema som är stort och tydligt, både vad gäller text och bild. Eleverna 
har individuella planeringskort på sina platser, och några av dessa är förtyd-

ligade med bilder. Längs ena långväggen är fönster placerade, och vid den 
motsatta finns arbetsskåp som delvis är försedda med fönsterdörrar, för att 
åskådliggöra arbetsmaterialet som förvaras där. Vid denna långvägg finns 

även en anslagstavla, där en tydlig tankekarta satts upp. När klassen arbetar 
med en uppgift om exempelvis olika djur, använder de sig av denna tanke-
karta som grundstruktur. Nyligen har eleverna gjort Min kattbok – framsidan 
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har formats som ett katthuvud – och dessa böcker finns nu tillgängliga i 
klassrummet så alla kan titta i dem. Den struktur eleverna använt är (ex-

empel hämtade ur elevernas böcker): 
 

– En katt kan…: ”klättra, rivas, hoppa, jaga, jama, gräva…” 

– Kända katter: ”Pelle Svanslös, Katten Jansson, Mästerkatten i stövlar, 
Katten Gustav, Maja Gräddnos, Findus, Tom [& Jerry], Masse [från 

Nils Karlsson pyssling]…” 

– Fakta om katter: ”Katten är ett däggdjur.” 
– En kattdikt: … 

– En kattberättelse: … 

I direkt anslutning till klassrummet ligger grupprummet. Där står ett bord 
med stolar och ett arbetsbord med dator. Vid den observerade lektionen, som 

sker i halvklass, finns förutom läraren en resurslärare på plats. Det är en ny-
examinerad lärare som har läs- och skrivinlärning i sin lärarutbildning. I 
denna undervisningssekvens arbetar barnen med vokalerna.13 Lärare 2 fram-

håller vikten av att leka med språket på olika sätt i olika sammanhang, men 
påpekar att det även är viktigt att lära sig språkets regler – man måste ha 
både och: ”Så här fungerar det i språket, och vet du principerna i språket, så 

kan du lättare använda språket när du läser och när du skriver.” Den första 
delen av genomgången är en repetition av bokstäver och språkljud, som se-
dan leder över till arbetet med vokalerna. 

TOLKNING: Den fysiska miljön är strukturerad. Det förekommer olika stöd-
strukturer för lärande som till exempel tankekartor och individuella plane-

ringskort. 

Barnen kommer in efter rasten och samlas på den gröna mattan. De sätter sig 

i en ring. Läraren är medveten om sina elevers behov: ”Joel, du kan sitta här 

för du behöver ju plats för benen.” Joel sätter sig på den anvisade platsen 

bredvid läraren och ser nöjd ut. 

Lektionen börjar med gemensam genomgång. Lärare 2 går igenom bok-

stavsljuden, vokaler och konsonanter. Hon har delat tavlan med ett streck och 

på ena sidan skrivit ”Låter lika som den heter” och på andra ”Låter olika än 

den heter”. Tillsammans går de sedan igenom alfabetet och skriver in bokstä-

verna, en efter en, i spalterna. I första spalten hamnar alla vokaler och i den 

andra alla konsonanter. 

Barnen ser ut att uppskatta den gemensamma aktiviteten. Det märks ge-

nom att de deltar aktivt med intresse. Lärare 2 ser till att alla kommer till tals. 

Den som föreslår var en boks tav ska skrivas motiverar sitt val. Ibland blir det 

fel, och då resonerar de sig fram till var den ska vara. Läraren avfärdar inte 

ett felaktigt svar, utan tar reda på hur eleven tänkt. Läraren säger till Erik: 

”Jag förstår hur du tänkte”. Hon uppmanar sedan barnen att lyssna en gång 

till på hur den aktuella bokstaven låter. De provar sig fram. 

                                                 
13 Läromedel: Lilla svenskan: skriv- och språklära. A, Apelsinboken (Lindell, 1994). 
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Undervisningssekvensen är vald för att visa hur en viss del ibland kan lyftas 
ut för att arbetas strukturerat med. Lärarens avsikt är att ge barnen kunskaper 

om språkets regler, som ska vara till hjälp för dem när de läser och skriver. 
Hon framhåller vikten av att arbeta med såväl språkets form som dess funk-
tion. Genomgången är strukturerad och har ett uttalat syfte. 

Enligt Lärare 2 är det viktigt att ha målet med undervisningen klart för sig 
och att ämnesinnehållet är kopplat till läroplanen. Vid den observerade lek-
tionen arbetar de strukturerat med vokalerna. Lärare 2 framhåller betydelsen 

av att den nyvunna kunskapen sedan förs in i ett sammanhang, där den blir 
till hjälp i elevernas skrivande. 

När vokalerna är urskilda delas de upp efter hårda respektive mjuka. De 

hårda – a, o, u, å – skrivs på en rektangulär kartongbit med hårda kanter. De 

mjuka skrivs på en annan kartongbit, men den är mjuk i kanterna och formad 

som ett moln. Med hjälp av Madisons (Madison är en av de gamla vetera-

nerna inom svensk specialpedagogik) ”husmodell” åskådliggör läraren mjuk 

och hård vokal, genom att rita upp ett hus på tavlan. Huset har en hiss, som 

läraren förklarar ”ska hjälpa oss att stava rätt”. Tillsammans känner läraren 

och eleverna med händerna; upplever vokalen: hall (med kort vokal) åker 

upp, hal (lång vokal) stannar kvar. De provar tillsammans med händerna: 

”ska vi upp till andra våningen eller ska vi stanna kvar?” 

TOLKNING: Madisons ”husmodell” tycks fungera som stödstruktur för läran-

det. 

Barnen får var sitt arbetshäfte – Lek med ord – och sätter sig att arbeta. De 

gör fyra olika övningar. På första sidan finns ramen och molnet med de hårda 

respektive mjuka vokalerna avbildade. Övningen består i att skriva in hårda 

och mjuka vokaler i dessa. Erik skriver in vokalerna utan problem. Han har 

hjälp av genomgången på tavlan. Nästa övning heter Vilka vokaler finns i ditt 

namn? I denna övning ska barnen hitta vokalerna i sina namn, och sortera in 

dem i hårda och mjuka. Erik skriver sitt namn, plockar ut vokalerna och sor-

terar in dem rätt. Den tredje övningen i arbetshäftet heter Vokaler och kon-

sonanter. Barnens uppgift är nu att måla vokalerna röda och konsonanterna 

blå. Den fjärde övningen heter Vokaler är viktiga. Här ska barnen fylla i den 

saknade vokalen i mitten av ordet: ”b_r” = ”bur”. Sedan läser de orden. De 

både ser, hör och gör. 

Lärarna går runt och samtalar med var och en av barnen och stöttar där de 

märker att det behövs. Barnen får sätta ord på hur de tänker. ”Hur tänker du?” 

hörs ofta lärarna fråga. Att ta hjälp av varandra uppmuntras. När Lärare 2 går 

runt och ser eleverna arbeta, kommer hon på att det nog underlättar om ele -

verna målar kanten på ramen röd och på molnet blå. Barnen tycker det är en 

bra idé och börjar måla kanterna på sina ramar och moln, för att lättare 

komma ihåg att de är olika. När de sedan fortsätter med sina uppgifter noterar 

jag att detta underlättar för vissa, däribland Erik. 

Det förefaller som om barnen tycker det är roligt att arbeta med bokstä-

verna. De småpratar med varandra och med lärarna. De tar också hjälp av 

varandra, jämför och provar sig fram. Jag uppmärksammar Agnes , som i 
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samspel med en annan flicka provar med händerna när de är osäkra: ”snabb 

vokal, hissen åker upp till andra våningen – lååång vokal, kvar på första vå-

ningen”. Jag lägger också märke till att några barn går fram till tavlan och 

provar i det uppritade huset. När det blir dags för rast är de så engagerade i 

arbetet att de inte vill bryta. 

TOLKNING: Undervisningen har ett tydligt ämnesinnehåll. Övningen görs i 
halvklass med två lärare, vilket möjliggör att tillgodose de olika elevernas 

behov, både när det gäller stöttning och utmaning. Lärarna har också möjlig-
het att samtala med och lyssna på varje elev. Den gemensamma genom-
gången medför att de flesta elever kan arbeta självständigt med arbetsupp-

giften, vilket gör att lärarna får mer tid för de som behöver det. Några elever 
som tidigt är klara med sina uppgifter, arbetar vidare i sina friskrivnings-
böcker. 

Ett återkommande mönster är att eleverna ber om hjälp när det behövs, el-
ler talar om när de inte förstår. Läraren ger stöttning på ett sådant sätt, att 
eleverna själva uppmuntras att komma fram till lösningen. Utifrån lektions-

planeringen gör läraren ändringar när hon märker hur lärandet framskrider. 
Ett exempel på detta är när de kommer på, att lärandet kan underlättas om de 
målar kanterna på ramen respektive molnet i olika färger. 

9.2.3 Talarstolen 

SVENSKA I  KLASS 2  (Å RSKURS 3 )  2 0 0 9 -1 2 -1 6 

Muntlig framställning är ett återkommande inslag i verksamheten. Syftet är 
att eleverna ska utveckla sin förmåga att tala inför en grupp. Lärare 2 fram-

håller betydelsen av att tidigt tillägna sig denna genre, och berättar att det 
ligger ett målinriktat arbete bakom. Arbetsformen introduceras i årskurs 1 
och sker till att börja med i halvklass. Nu i årskurs tre genomförs de munt-

liga framförandena ofta i helklass. 
Eleverna har fått lära sig en struktur för hur man redovisar inför och upp-

för sig som publik. Lärare 2 har talat med barnen om sina egna upplevelser 

av misslyckade redovisningarm, och på så sätt fått dem att förstå betydelsen 
av att uppföra sig respektfullt när någon kamrat presenterar någonting. 

En gång när en elev skulle redovisa var det någon som började sucka och ge 

dumma kommentarer. Jag blev så arg för det kan ju verkligen stjälpa en. Det 

där har jag upplevt själv när jag gick i skolan. Jag berättade för barnen precis 

hur jag upplevt det: ”…och jag kände att jag aldrig någonsin ville gå och 

ställa mig där igen. Det sitter kvar i mig fastän jag är vuxen nu.” De såg på 

mig att det här fortfarande kändes jobbigt, och då gick det nog upp ett ljus för 

dem: ”Om till och med fröken…” (Lärare 2) 

TOLKNING: Lärare 2 berättar för eleverna att hon själv har dåliga erfarenhe-

ter av muntliga redovisningar från då hon gick i skolan. Genom att hon del-
ger dem denna sin egen erfarenhet, ökar sannolikt förutsättningarna för för-



 

95 

ståelse. Efter lektionen berättar hon att hon tagit intryck av Lärare B, som 
hon sett dela med sig av sina erfarenheter till eleverna. En kollegas hand-

lingar, och reflektion över dessa, ligger således till grund för hennes hand-
lande. 

Denna dag är det några elever som valt att läsa upp vad de skrivit i Finbok-

en, som är en bok där eleverna skriver berättelser, dikter, etcetera, som de 
sparar över tid. De förbereder sig strax innan uppläsningen genom att tyst 

läsa igenom sina texter. 

Klassrummet är för tillfället arrangerat så alla elever sitter vända mot talar-

stolen. Läraren dämpar rumsbelysningen och riktar ett ljus mot talarstolen. 

Hon tänder sedan tre adventsljus. Fönsterrutorna är dekorerade med snöstjär-

nor som eleverna gjort. Utanför fönstret faller snön i stora mjuka flingor. 

Läraren ger eleverna några råd inför läsningen: ”Tala långsamt, tänk på att 

det är första gången kamraterna hör det du läser. Vänta in så publiken är tyst 

innan du börjar.” 

Elin går upp i talarstolen. Hon inväntar allas uppmärksamhet. Sedan bör-

jar hon läsa sin text med inlevelse: ”Den hemska natten [rubrik] Det var natt. 

Jag kunde inte sova. Jag hörde någon som gick utanför mitt fönster…” All 

uppmärksamhet förefaller vara riktad mot Elin. När hon läst färdigt frågar lä-

raren: ”Är det någon som har något att säga till Elin?” ”Du var jätteduktig!” 

utbrister en klasskamrat. ”Det var jättespännande”, kommenterar en pojke; 

”Det kändes lite läskigt i början…”, säger en annan. ”Man vill höra fortsätt-

ningen”, säger några elever i munnen på varandra. 

Elin får en applåd innan hon sätter sig. För att undvika att några får mer 

applåder och andra mindre har läraren och eleverna kommit överens om, att 

när någon har läst färdigt säger de tillsammans: ”En spontan applåd!” – och 

så klappar de en gång. 

TOLKNING: Lärare 2 har gett eleverna en struktur för muntlig framställning. 

Eleverna vet vad som gäller, både för den som redovisar och för den som är 
publik. 

Efter Elin går Emil upp i talarstolen. Även han väntar in publiken. Sedan lä -

ser han utantill upp en egenskriven dikt. 

Nu går Sofia upp. Hon läser en lång berättelse hon skrivit om julen: 

”Cornelia önskar sig en kanin [rubrik] Tidigt en morgon tänkte Cor-

nelia att mitt favoritdjur är kanin . Cornelia gick till skolan. Där skulle 

dom jobba med fakta om djur. Cornelia valde en kanin så klart. När 

skolan var slut gick Cornelia hem. Hon ville skriva en önskelista. Hon 

började skriva. Så här såg den ut: [här följer en punktlista]” (berättel-

sen fortsätter sedan på en och en halv A4-sida). 

Mitt i uppläsningen tappar Sofia bort sig och får leta en stund i texten innan 

hon hittar rätt igen. Alla väntar tyst på att hon ska fortsätta. När Sofia läst 

klart och fått sin applåd utbrister hon spontant: ”Det var roligt att läsa!” Nu 
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går Erik upp i talarstolen och anför en dikt som han har skrivit på bokstaven 

J. Han har lärt sig dikten utantill och ”läser” upp den utan bok: 

”Jojo jagar Jaguaren Jonatan 

Jörgen Jansson klär julgranen 

Jordgubben Jordbruk jagar Josef” 

TOLKNING: Den muntliga framställningen kan ske på olika sätt, och eleverna 

redovisar också olika typer av texter. Exempel på detta är Emils dikt, som 
framförs utantill, och Sofias punktlista. Jag uppfattar stämningen som tillå-

tande. Lärare 2 betonar att det är viktigt att våga göra fel: ”Att det blir fel när 
man läser, skriver och räknar är inte ett misslyckande utan ett lärotillfälle. 
Då lär man sig; ʼvad gjorde jag nu?ʼ – och så får man träna på det hela.” 

Edvin går nu upp i talarstolen. Han läser långsamt och tydligt: ”En dag hos 

tomten [rubrik] Jag är i Nordpolen. Jag är med jultomten. Vi äter julgröt och 

julskinka. Sen sa Jultomten: –Vill du åka med mig i min släde? Jag sa –Ja! 

Jultomten fyller seken med leksaker och sen åker vi i väg” (berättelsen fort-

sätter på en sida). 

Läraren berättar efteråt att Edvin skrivit sin berättelse två dagar tidigare, så 

han hade den i färskt minne. Han hade också noga förberett sig – både i sko-
lan och hemma – på att läsa den för klassen. Lärare 2 betonar vikten av att 
Edvin är väl förberedd, så upplevelsen blir positiv. ”Det är viktigt att få 

lyckas.” Vidare menar hon att muntlig redovisning är en utmaning för alla, 
och att det krävs träning i ett positivt klimat för att utveckla det. 

TOLKNING: Det förefaller som om eleverna ser det som speciellt att stå i 

talarstolen och läsa vad de skrivit, och ha hela klassens uppmärksamhet. 

Lärare 2 anser det vara viktigt att stunderna görs positiva: ”Att göra stun-

derna mysiga – det ska vara lite speciellt!” För att åstadkomma detta fordras 
ett medvetet arbete över tid, menar Lärare 2. Eleverna har fått träna på att ge 

varandra positiva omdömen: 

De fick träna på att inte ge negativa omdömen, för det är de man kommer 

ihåg. Får man däremot höra positiva omdömen så kommer man ihåg dem, 

och vill göra om det man gjorde bra. (Lärare 2) 

9.2.4 Medierande redskap 

MAT EMATIK I  KLASS 4  (ÅRSKURS 4 )  2 0 0 9 -0 5 - 14  

Lärare 4 berättar före matematiklektionen, att han inte är riktigt överens med 
läroboken angående det avsnitt som ska introduceras: ”Geometri: förstoring 

och vinklar”. Då han läste lärarhandledningen till avsnittet reagerade han på 
vissa delar, och ändrade därför utformning och innehåll för att bättre passa 
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elevgruppen. Lärare 4 framhåller betydelsen av att anpassa läromedlet till 
den aktuella situationen och till den elevgrupp man har här och nu. 

Klassrummet är möblerat så eleverna sitter i grupper runt fyra bord. Tre 
hurtsar med vardera tio lådor är hopsatta och bildar en stor yta. Där är för-
brukningsmaterial placerat: kritor, pennor och material för konstruktion. 

Längs rummets ena långsida står skåp med glasdörrar upptill. Här hittar man 
materialet på ett åskådligt sätt. Rummets andra långsida är försedd med föns-
ter, och längs dess nedre kortsida står en rad arbetsbord med datorer. Elever-

nas arbeten är synliggjorda i klassrummet. Olika medierande redskap finns 
tillgängliga: ett exempel är de fyra räknesätten, som illustreras på fyra ark i 
olika färger.14 Lärare 4 förklarar att eleverna kan ta hjälp här närhelst de be-

höver det. På dörren till klassrummet hänger en varningsskylt: ”Varning för 
lärare”. På skylten ses en siluettbild av Lärare 4 med en pekpinne i handen. 
Varje elev har sin egen personliga namnskylt. 

Förstoring och vinklar. Lärare 4 inleder med att anknyta ämnet till den var-

ningsskylt, som ett par elever gjort dagen innan. Han uppmuntrar eleverna att 

fundera över vad geometri kan vara. De kommer med olika förklaringar och 

exempel på vad förstoring är. En elev ger en lång förklaring: ”Med försto-

ringsglas kan man kolla efter saker…”. En annan elev: ”…för att se något 

som är litet.” ”Man kan kolla efter bakterier”, säger Johan. Eleverna knyter 

an till sina egna erfarenheter. En flicka berättar om ett förstoringsglas som låg 

i gräset, och förklarar att eld kan uppstå när solen lyser på ett förstoringsglas. 

Detta väcker intresse och flera elever kommenterar. En elev frågar om man 

får ont i ögonen om man har glasögon och tittar rakt mot solen. En annan 

elev säger att man kan använda förstoringsglaset när man tittar på fjärilar. Lä-

raren besvarar detta med att om man till exempel vill titta på fjärilens mun, så 

behöver man få den förstorad för att kunna se detaljerna ordentligt. Flera 

olika förslag på vad man kan titta på med ett förstoringsglas ges och diskute-

ras. Oklarheter reds ut och eleverna uppmuntras att förklara hur de tänkt. 

TOLKNING: Före lektionen har läraren granskat läroboken och reflekterat 

över avsnittet i relation till sin elevgrupp och den aktuella lärandesituationen. 
Han anknyter gång på gång till elevernas tidigare kunskaper. Han ger också 

exempel utifrån egna upplevda händelser. På så sätt kan elevernas vardags-
kunskaper knytas samman med de ämnesspecifika kunskaperna. 

Läraren konkretiserar nu begreppet förstoring. Han ritar ett frimärke på tav -

lan. ”Om jag skulle vilja beskriva frimärket närmare, så skulle jag behöva 

förstora det…” Läraren skriver ”4 cm” på var sida av frimärket. ”Om jag vill 

ha det 4 gånger större, hur gör jag då?” De löser detta problem tillsammans. 

Nu ritar läraren upp en rektangel med sidorna 3 respektive 8 cm. De löser till-

sammans problemet med att förstora även denna. En elev undrar hur man 

förminskar. Detta leder till att de förminskar rektangeln och kvadraten också. 

                                                 
14 Arken anger: ”Addition (Plus): Term + Term = Summa”; ”Multiplikation (Gånger): Fak-
tor × Faktor = Produkt” osv. 
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Läraren förklarar att förstoring handlar om gånger. Läraren exemplifierar. 

Han tar fram en filmaffisch som de gjort till en filmvisning på elevens val. 

De samtalar om hur den förstorats genom kopieringsmaskinen, och om hur 

man kan förstora en ”jätteliten” bild. Medan de talar ritar en elev en skiss på 

hur detta kan gå till. Läraren och eleverna tittar tillsammans på skissen, och 

eleven som gjort den förklarar hur han tänkt. Han får positiv feedback av så-

väl läraren som klasskamraterna. Johan och Linus deltar aktivt i samtalet. 

TOLKNING: Läraren släpper in elevernas funderingar och gör dem till före-

mål för gemensam reflektion. Jag uppmärksammar att eleverna ofta ritar, 
skissar och gör personliga anteckningar under lektionerna. De arbetar på det 

representativa stadiet, mellan konkret och abstrakt. En annan iakttagelse är 
att läraren genom den pedagogiska gestaltningen gör eleverna nyfikna på 
vad som komma ska. 

Vinkeln introduceras. Lite senare under lägger jag märke till att Johan skis-

sat ett förstoringsglas med solstrålar som går i en vinkel rakt genom glaset, 

varpå gräset fattat eld. Läraren uppmärksammar detta, och tar in det i under-

visningen. Med Johans bild anknyter han till vinkeln, som är nästa begrepp 

att introduceras. 

TOLKNING: Elevens skiss lyfts fram och tillskrivs betydelse. 

Elverna får reflektera en stund över vad en vinkel är. Ingen tycks ha detta rik-

tigt klart för sig, men det saknas inte förslag och exempel utifrån egna er-

farenheter. En flicka visar med sitt pennskrin hur det  kan betraktas ur olika 

vinklar. Johan gör en lång utläggning, och undrar bland annat om det kan 

finnas vinklar i berg- och dalbanan. 

Efter att eleverna fått fundera ytterligare en stund, visar Lärare 4 konkret 

vad en vinkel är med hjälp av ett bord och en lång linjal. När linjalen hålls en 

bit över bordet ses två parallella linjer – vinkeln är där linjerna möts. 

Läraren förklarar: ”Vinklar mäter man med hjälp av siffror, 0–360.” Han 

ritar sedan upp några olika vinklar på tavlan. Sedan tar han fram ett för ele-

verna nytt instrument, gradskivan, och demonstrerar hur den används. 

”Coolt!” utbrister en elev. 

De resonerar vidare om fenomenet vinklar. En flicka går spontant fram till 

tavlan och provar med gradskivan. De kommer gemensamt fram till att en rät 

vinkel (90°) är ¼ av 360°. 

TOLKNING: Läraren introducerar ett nytt medierande redskap för eleverna. 

Eleverna deltar aktivt i samtalet och förefaller därigenom engagerade. 

Läraren tar nu en pappersbunt och river arken i bitar. ”Vad gör du?” utbrister 

en elev bestört. 

Eleverna får var sin pappersbit. Läraren förklarar att ”hörnet, där ingen har 

rivit, är alltid 90°”. Han ger instruktioner och illustrerar till: ”Vik pappret en 

gång, hur ni vill. Vik det en gång bara, ni kan inte göra fel … vik en gång till, 

där ni håller … där ni har pekfingret […] Nu har ni tillverkat en rät vinkel!” 
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Eleverna tillverkar således en egen rät vinkel. ”Den här kan ni använda 

sen”, säger Lärare 4. Han tar pappersvinkeln och visar på olika användnings -

områden. Han återknyter också till de på tavlan uppritade vinklarna. Eleverna 

provar nu sina egna vinklar på olika sätt. 

TOLKNING: Vid den gemensamma genomgången går läraren från det enkla 

till det abstrakta. Elevernas erfarenheter och vardagskunskaper knyts till de 
nya, ämnesspecifika kunskaperna. Läraren visar; eleverna provar och erfar. 

De överraskande momenten, som till exempel när läraren river pappersarken 
i bitar, väcker intresse som leder till engagemang. Den pedagogiska situatio-
nen arrangeras så den blir till en ”aha-upplevelse”. Lärare 4 understryker 

betydelsen av att eleverna görs medvetna om vad de kan ha för nytta av kun-
skapen; vad den kan användas till. ”Det är den kunskapen som man sedan 
kan använda om problemet dyker upp igen”, säger han. 

De kommer nu in på spetsig och trubbig vinkel. Läraren: ”Något som är 

vasst… längst fram på ett spjut…” Elev: ”Spets!” Läraren fortsätter: ”När 

svärdet har använts många gånger, och man har stuckit fel…” Elev: ”…då 

blir den ju trubbig.” 

TOLKNING: Lärare 4 avser att ge eleverna minnesregler, som han menar 
hjälper dem på ett tydligt sätt. 

Eleverna jämför spetsiga och trubbiga vinklar med den räta vinkeln. Detta 

håller de på med en lång stund. Sedan ställer sig läraren framför klassen och 

frågar: ”Kan någon se någon vinkel på mig?” Det blir nu hög aktivitet: ele-

verna kommer med en mängd exempel på vinklar såsom kropp–arm, fot–fot, 

haka–hals, tumme–pekfinger, armbågen. Några beskriver med ord, andra vi-

sar med kroppen. De talar om huruvida det är fråga om räta, spetsiga eller 

trubbiga vinklar. Fascinationen över vinklar tycks vara stor. Eleverna börjar 

se vinklar överallt i klassrummet: i fönster, skåp, möbler, lådor och så vidare. 

De upptäcker, visar, jämför, förklarar, ritar och berättar om sina upptäckter 

och om hur de tänker. ”Utan att ni visste om det, var era liv fyllda av 

vinklar!” säger Lärare 4. 

TOLKNING: Läraren använder elevernas frågor och uppfattningar som en 

grund för ökad förståelse. Eleverna ges möjlighet att prova sig fram; att gå 
från det konkreta till det abstrakta. De arbetar på det representativa stadiet, 
där meningen är att skapa sig en inre förståelse, eller som Lärare 4 uttrycker 

det: ”…att göra kunskapen till sin.” 

En elev får associationer till bandy och att man ”vinklar” klubban. Läraren 

går nu in och tillrättalägger begreppen: ”När klubban vinklas i bandy handlar 

det i stället om hook , det vill säga att klubban blir bananformad.” Läraren tar 

en klubba och demonstrerar vad han menar. Han visar också hur en vinkel 

kan skapas mellan isen och klubban. Från eleverna hörs spridda ”aha!” Elev: 

”När jag spelar fotboll och ska skjuta mål så kanske jag måste göra så här 

[ställer sig upp och visar] för att få en ny vinkel, när jag ska skjuta in bollen i 

mål.” 
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TOLKNING: Genom att konkretisera, göra jämförelser och lyssna på eleverna 
förefaller det nya som ska läras in bli begripligt, användbart och menings-

fullt för eleverna. 

Läraren avslutar lektionen med att sammanfatta vad de talat om. Eleverna har 

ingen brådska ut på rast – de vill prova mer. Centrala begrepp står skrivna på 

tavlan. Det nyintroducerade redskapet gradskiva intresserar. Tre pojkar går 

fram och provar gradskivan på olika sätt mot de uppritade vinklarna på tav -

lan. Emilia dokumenterar allt som står på tavlan i sitt block. Hon förklarar: 

”Det är för att jag ska komma ihåg hur det är. Ni kanske inte förstår det jag 

skriver, men det är för mig, för att jag ska komma ihåg.” Läraren får påminna 

de ivriga eleverna upprepade gånger om att det är rast. 

TOLKNING: Det råder hög aktivitet i klassrummet. Lektionens ämnesinnehåll 

tycks ha väckt elevernas nyfikenhet och intresse. Lärarens avsikt är att ge-
nomgången ska skapa en gemensam utgångspunkt. Utifrån den kan de sedan 

samtala med och fråga varandra och i förlängningen fördjupa kunskaperna. 
Lärare 4 menar att när eleverna själva får konstruera en rät vinkel, kan de vid 
senare tillfällen, exempelvis vid de nationella proven i årskurs 5, komma 

ihåg och dra nytta av detta redskap. De kan då ta en papperslapp och vika sin 
räta vinkel. Läraren har sett exempel på just detta i en tidigare klass. ”Pap-
perslappen” har blivit ett användbart redskap som eleverna bär med sig. 

I klassrummet används skrivandet för att förklara, ge personliga kom-
mentarer och göra minnesanteckningar. Skrivandet fyller en viktig funktion. 
Det specialpedagogiska perspektivet tydliggörs genom att eleverna får till-

träde till olika medierande redskap, och möjlighet att tillsammans prova sig 
fram till vad som fungerar bäst för den enskilda eleven. De gemensamma 
samtalen i klassen ger tillgång till olika perspektiv, som bäddar för en dju-

pare förståelse. 

Jag uppmärksammade att om eleverna inte förstod något så frågade de, något 

som Lärare 4 även bekräftade i samtalet efter lektionen: 

…och det händer väl ibland att jag just då inte har fler angreppssätt; jag 

måste fundera ut något annat sätt att förklara det på. Jag får be att få åter-

komma, och det kan ta allt från några minuter till nästa lektion. Man testar: 

”Vi provar så här, så får vi se om du förstår nu.” Ibland händer det att de un-

der den här tiden – från det att jag lämnar dem till att jag återkommer – själva 

kommer på det. 

Lärare 4 lämnar således tid för eleven att själv reflektera, då han menar att 
det är viktigt att inte bara ge eleven lösningen: 

…att man kanske mer kommer med ledtrådar: ”Hur tänker du? Kan man 

tänka på ett annat sätt? Hjälper det att rita upp vad du vet? Prova så kommer 

jag tillbaka snart…” Så man inte bara ger svaret, och eleven inte vet hur man 

kommit fram till det – då har man ju inte vunnit någonting. 
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TOLKNING: Läraren arbetar aktivt för att eleverna ska få en djupare förstå-
else för innehållet i undervisningen. Han tycks ha en mental lektionsplane-

ring: han kan klart uttrycka syftet med lektionen och dess innehåll; utform-
ningen sker i interaktion med eleverna här och nu. 

9.2.5 Erfarande, utforskande och bearbetning 

SKRIVLÄRANDE I  KLASS 5  (ÅRSKURS 5 )  2 0 0 8 -1 2 - 1 6 

Klassrummet är rektangulärt med fönster utmed ena långsidan. På motsatta 
sidan står ett arbetsskåp, som delvis är försett med fönsterdörrar för att 
åskådliggöra arbetsmaterial som förvaras där. Sitt eget arbetsmaterial förva-

rar eleverna i hurtsar med lådor. Längst fram i klassrummet finns en stor 
skrivtavla. Arbetsborden är placerade i fem grupper med plats för sex elever 
vid varje. Sex datorer, varav en bärbar, är utplacerade i klassrummet. På 

datorerna har installerats pedagogisk programvara såsom Talsyntes, Stava 
Rex, Spell right. I direkt anslutning till klassrummet ligger ett grupprum som 
är möblerat med ett runt bord, bekväma karmstolar och ett datorarbetsbord. 

En skrivare och kopiator finns också där. Speciallärarens rum, som ligger 
intill Klass 5, är möblerat med ett runt bord och karmstolar; längs väggen 
flera arbetsplatser och två datorer. I arbetslaget finns härutöver en uppsätt-

ning om ytterligare fem bärbara datorer. 
Sedan i höstas arbetar klassen med Nattpäron, som är en modell för pro-

cesskrivning. På skrivtavlan presenteras de fyra hörnen: platser, personer, 

viljor, problem. Läraren har också skrivit upp lektionens struktur, så den som 
behöver kan få stöd där. 

I inledningsskedet fick eleverna arbeta med de fyra hörnen i fyra olika 

grupper. Grupperna fick sedan turas om att gestalta begreppen på scenen. 
Lärarens avsikt med lektionen är att eleverna efter den gemensamma läro-
fasen ska skriva individuellt. 

Lektionen sker i halvklass. Eleverna har tidigare studerat förebilder, skrivit 

gemensamt och i dag ska de komma igång med det egna skrivandet. De ska 

hitta platser, personer, viljor och problem. Lektionen börjar med en genom-

gång och repetition av de fyra hörnen i Nattpäron. De samtalar om vad dessa 

olika delar betyder för skrivandet: ”Varför är platser viktiga när man ska 

skriva någonting? Varför är personer viktiga? Måste det vara riktiga perso -

ner?” De resonerar sig fram till olika förslag som de skriver upp på tavlan. 

”Varför ska man ha ett problem i historien?”, frågar läraren nu. Mattias: 

”Det blir ingen spänning i historien om man inte har något problem.” Lära-

ren: ”Vad sa ni om viljor?” Elev1: ”Det blir inget roligt utan viljor.” Läraren: 

”Hur tänker du då?” Elev1: ”Det händer ingenting.” Elev2: ”Om det ska bli 

något måste man ha vilja.” Elev3: ”Viljan går ut på att lösa problem.” Det 

sistnämnda ger läraren nu exempel på, genom att anknyta till historien om 

svärdet i Tusen och en natt (som klassen nyligen högläst). 
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TOLKNING: Under arbetet med Nattpäron genomgår lärandet olika faser. Det 
inleds med en upplevelse och erfarande, följs av gemensamt utforskande, för 

att sedan mynna ut i bearbetning. Under bearbetningsfasen får eleverna möj-
lighet att arbeta på det representativa stadiet. Muntlig framställning ingår då 
de gestaltar de fyra hörnen på scenen. 

Lektionen har en tydlig struktur. Lärandet sker initialt i grupp, där en mo-
dell för processkrivning ges. Min uppfattning är att alla elever deltar och är 
aktiva i diskussionen. De delar med sig av erfarenheter och förklarar hur de 

tänkt. Enligt Lärare 5 är det viktigt att ta till vara elevernas yttranden, som 
kan leda till ny och vidgad förståelse. 

Efter den gemensamma inledningen ska varje elev skriva en berättelse och 

använda de fyra hörnen i berättelsestrukturen. De ska välja en plats där histo -

rien ska utspela sig, välja personer som historien ska kretsa kring och så vi-

dare. Tillvägagångssättet i skrivprocessen är: göra en skiss; skriva ett utkast; 

låta någon kamrat läsa; s tälla frågor till texten; bearbeta texten; skriva texten 

på datorn. 

Eleverna väljer att sätta sig på olika platser i klass - och grupprummet. 

Mattias går direkt och sätter sig vid datorn och kommer igång fint. Han 

uppmärksammas av läraren, som ger honom några uppmuntrande ord. Två 

elever går ut och sätter sig i grupprummet för att skriva. ”Kan jag få en 

vägg?” (avskärmning) säger en pojke. Läraren ordnar det. Två flickor lyssnar 

på musik i hörlurar när de skriver (jag får veta att de tycker det går lättare då). 

Några elever sitter tillsammans runt gruppbordet och småpratar, medan andra 

valt att sitta avskilt. Läraren går runt i klassen och är uppmärksam på när nå-

gon behöver stöd för att komma vidare i sitt skrivande. Clara sitter och fun-

derar på rubriken. Läraren säger: ”Ibland kan det vara så att man avslutar 

med att sätta rubrik. Fundera inte så mycket på det nu.” Clara börjar skriva: 

”Tidigt på morgonen…” 

TOLKNING: Läraren ger tips om hur man kan göra, men låter eleverna själva 

komma på hur det ska omsättas i skrivandet. Det får inte bli fråga om ”lots-
ning”, understryker han. Mönstret är att eleverna vänder sig till såväl läraren 
som varandra då de behöver fråga om någonting; det kan gälla allt från skri-

vandet till datorproblem. 

Det är mycket tyst i klassrummet under den pågående skrivfasen, som tycks 

vara präglad av arbetsiver. De samtal som förekommer elever–elever respek-

tive elev–lärare emellan är lågmälda och relaterade till elevernas berättelser. 

Clara kontrollerar med läraren efter att ha skrivit en bit på sin berättelse. Lär-

aren ger feedback : ”Exakt så menade jag – rätt in i historien!” 

Läraren läser elevernas texter, kommenterar, frågar hur eleven har tänkt, 

förklarar, utmanar, berättar hur han ser på saken och brukar göra, utan att för 

den skull ge några ”färdiga” lösningar. En pojke anser sig vara färdig med sin 

text efter att ha skrivit endast ett litet stycke. Läraren uppmuntrar honom att 

fortsätta skriva: hjälper honom att hitta en öppning genom att anknyta till de 

fyra hörnen. De samtalar en stund om skrividéer. Eleven kommer igång med 

sitt skrivande igen och läraren går vidare till nästa elev, men återkommer ef-
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ter en stund och gör en uppföljning. En flicka får ett tekniskt problem med 

datorn. Läraren är snabbt där för att hjälpa henne. 

Läraren uppmärksammar att Mattias suttit en stund vid datorn utan att 

skriva något. ”Nu har du fått in en person, men det måste hända något”, säger 

läraren och pekar på figuren på tavlan. De pratar en stund med varandra. Lär-

aren: ”Nu har han en cykel, men ingen nyckel. Vad ska hända nu? Ska han 

hitta nyckeln med detsamma, eller ska det dröja ett tag – det får du fundera 

över!” Efter en stund är Mattias igång med sitt skrivande igen. 

TOLKNING: Mönstret som kan skönjas är att läraren återkommer till den elev 
han hjälpt för att ge konstruktiv kritik och försäkra sig om att eleven kommit 

vidare i skrivandet. 

I responssamtalen läser eleverna varandras texter och samtalar om dem. Lära-

ren har en tanke med vem som läser vems text: han försöker para ihop elever 

som kan ”höja” varandra, det vill säga skapa förutsättning för utvecklings -

zoner. 

Två flickor arbetar ihop med kamratrespons. De utbyter skrividéer och ger 

varandra tips. De påminner också varandra om skrivkonventioner. När de blir 

osäkra på någonting frågar de läraren: ”Vad heter det här – kolon – ska det 

vara här?” Läraren förklarar genom att ge exempel. 

Två pojkar läser varandras texter och ger tips på hur den andres berättelse 

kan göras bättre; mer spännande. De kommer med förslag och diskuterar liv -

ligt. 

Clara förklarar sin berättelse för Moa. ”Menar du så här?” frågar Moa. 

”Nej, jag tänkte att…” replikerar Clara. Moa: ”Tycker du att min berättelse 

är lättläst och bra?” Clara: ”Ja, men nu måste det hända något!” 

TOLKNING: Den respons eleverna ger varandra handlar till övervägande del 

om hur historierna kan förbättras innehållsmässigt. Lärare 5 menar, att man 
inte helt kan överlämna ansvaret för responssamtalen till eleverna. Som lär-

are gäller det att vara uppmärksam på hur elevresponsen sker, så att den 
verkligen leder till utveckling av texten och stärker skribenten. ”Det är en 
viktig läraruppgift”, säger Lärare 5. 

9.2.6 En pedagogisk struktur med känsla för stundens krav 

och möjligheter 

GEOGRAFI  I  KLASS 5  ( ÅRSKURS 5 )  2 0 0 9 -0 5 -1 8 

Det är geografilektion i Klass 5. Under lektionen används en för årskurs 5 
ämnad skönlitterär bok om dagens Europa, Fröken Europa (Gavander, 
2004). Boken berättar historien om Kristin och hennes klasskamrater i klass 

5A, som tillsammans med sin nya lärare Eva får vara med om en annorlunda 
Europaresa, en resa i både tid och rum. 

Eleverna i Klass 5 har tidigare arbetat med Nattpäron, varigenom de fått 

en struktur för processkrivning. De är därför bekanta med arbetssättet och 
har lärt sig hur man bygger upp en berättelse. Ej heller ämnesinnehållet är 
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nytt, då eleverna läst om Europa under hela läsåret och därtill gjort sina egna 
Europaböcker. 

Eleverna kommer in efter rast och sätter sig på sina platser runt gruppborden. 

Förutom Lärare 5 finns även en lärarstudent på plats. Lärare 5 står upp mitt  i 

rummet och börjar lektionen med gemensam genomgång. Han anknyter först 

till vad de tidigare gått igenom. Sedan tar han fram en bok som han presente -

rar utförligt, även författaren. 

TOLKNING: Att läraren anknyter till elevernas tidigare kunskaper, liksom att 

han så utförligt presenterar boken, bidrar till att ge en förberedande grund 
samt väcka nyfikenhet för det fortsatta arbetet. 

Lärare 5 högläser ett stycke ur boken om klass 5A, som vid höstterminens 

start får en ny lärare, fröken Europa: 

Så här i efterhand verkar alltihop som en dröm. Men en 

dröm är något som man upplever ensam. Ingen annan 

kan säga hur det egentligen var. Men vi var ju tjugofyra 

stycken som upplevde det, hela klassen, så det måste ju 

ha hänt. Det kan helt enkelt inte vara en dröm. 

(Gavander, 2004) 

Högläsningen följs av många frågor och tankar om innehållet. Läraren och 

eleverna funderar tillsammans över historien. ”Vem tror ni fröken Europa 

skickar i väg på den första resan i Europa?” frågar läraren. Han får många 

svar med vitt skilda motiveringar. Läraren relaterar innehållet till eleverna: en 

elev har exempelvis nyligen gjort en resa till Paris; en annan har varit i Itali-

en. 

Efter en stunds samtal introducerar läraren en skrivuppgift, där eleverna 

ska redogöra för till vilket land Tobbe (en karaktär i boken) ska resa. Ele-

verna, som läst om Europa under året, kan nu använda sina egenskrivna 

Europaböcker som stöd. Där har de skrivit ner fakta om olika europeiska län -

der, ritat bilder och kartor, klistrat in fotografier på sevärdheter, med mera. 

Eleverna bestämmer, var och en för sig, vilket land Tobbe åker till. 

TOLKNING: Det är tyst i klassen när läraren läser. Det är tydligt att eleverna 

lyssnar uppmärksamt och med intresse. De frågor som ställs är öppna och 
inbjuder till olika svar. Lektionen är strukturerad och ett klart syfte kan for-
muleras: ”Jag har några utgångspunkter, men det är klart att stunden måste få 

vara med och avgöra. Det är inte säkert att det går att göra som jag tänkt, och 
då får man lov att ha olika infallsvinklar.” (Lärare 5) 

Elevernas skrivarbete föregås av en grundlig genomgång. Läraren ger dem en 

modell för hur man kan göra. Han börjar med att rita upp en skrivbok på tav -

lan och visar på strukturen: inledning, rubriker och så vidare. Läraren illu stre-

rar således uppgiften på tavlan – han ger strukturen. 

TOLKNING: Läraren återanknyter till elevernas tidigare arbete om Europa. 

Han tydliggör därmed att de nu får möjlighet att använda sina kunskaper, 
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samtidigt som de får använda fantasin. Det jag ser som utmärkande för lek-
tionen är den tydliga lärarrollen, och att läraren hela tiden för en dialog med 

eleverna. Han har ett personligt sätt gentemot dem och tilltalar dem ”du” 
eller med namn. Genom anknytning till det tidigare arbetet med Nattpäron 
synliggör han hur det eleverna lärt sig i ett sammanhang, kan användas i ett 

annat. 

När eleverna ska skriva går de utan att tveka och sätter sig på olika platser i 

klassrummet eller i grupprummet. Somliga väljer att skriva direkt på datorn, 

medan andra skriver för hand. Mattias sätter sig vid datorn. Valet av arbets -

sätt tycks vara en naturlig del i undervisningen – det flyter smidigt. I sitt ar-

bete använder de läroböcker i geografi, den egenskrivna Europaboken och in-

ternet; möjligheten att gå till biblioteket finns också. 

Eleverna har varierande skrividéer. På samma sätt varierar valet av länder. 

Anna (en duktig skribent) har valt Frankrike. Hon börjar med att lokalisera 

landet på en karta och rita dess flagga. Därefter skriver hon upp olika fakta. 

Mattias har valt Italien. Han har nyligen varit där och har mycket att berätta, 

men vet inte hur han ska börja. Detta uppmärksammas av läraren, som lyssn -

ar och ställer frågor och hjälper honom in i skrivandet. Under arbetets gång 

vill Mattias gärna resonera om sin text innan han skriver vidare. 

TOLKNING: Talet fungerar här sannolikt som ett stöd för skrivandet. 

När det är tid för rast sitter Anna kvar och skriver. Hon är helt inne i sin be-

rättelse. Jag slår mig ned bredvid henne och hon vill gärna delge mig sin 

skrividé: 

I Annas berättelse har Tobbe åkt till Frankrike där han till att börja med 

ska se Eiffeltornet. Fröken Eva ska finnas med Tobbe på resan ”så att han kan 

känna sig. trygg”. Det hela är dock lite mystiskt, för Eva finns inte med på ett 

”vanligt sätt”, berättar Anna. När Tobbe besöker Eiffeltornet står Eva plöts -

ligt bara där och ler mot honom. Lika fort försvinner hon sedan, och Tobbe 

kan inte hitta henne. Tobbe känner sig först förvirrad när han ser Eva stå där, 

men på något sätt känns det ändå tryggt. Eva finns med Tobbe på resan. Hon 

dyker alltid upp på de platser han besöker, och med henne följer en varm 

känsla av trygghet. 

Anna säger att hon vill ha Eva med på resan för att Tobbe ska känna sig 

trygg. Men hur det går till när hon dyker upp för att sedan mystiskt fö rsvinna 

får vi inte veta. Det får var och en tänka ut och föreställa sig, förklarar Anna. 

(fältant., 18 maj 2009) 

Lärare 5 ser det som en viktig läraruppgift att delta i responssamtalen för att 
stödja elevernas skrivande på rätt nivå. Han menar att eleverna inte alltid vet 

på vilken nivå de ska hjälpa till: 

Det är skillnad om de gör en gruppuppgift, som den de gjorde när de förbe-

redde presentationen av Nattpäron. Då gjorde de en gemensam produkt, och 

då kan naturligtvis det här med lyftandet och sekreterarskapet leda till ett bra 

grupparbete – att gruppuppgiften sker på flera nivåer. Men det är skillnad om 

man ska göra en egen produkt och får hjälp av någon klasskamrat. Då är det 
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inte säkert att de förstår på vilken nivå de ska hjälpa till. Det är ju inte  men-

ingen att den ena texten ska bli en kopia av någon annans text. (Lärare 5) 

Lärare 5 menar att om man har en mental lektionsplanering kan man tillåta 
sig att, inom ramen för den, gripa tillfällen för att uppnå olika delmål: 

Jag har en struktur för lektionen, men det är inte säkert att den yttre observa-

tören ser den strukturen eller mitt syfte. Jag planerar någon form av lektions -

serier som leder till ett mål. Jag vill påstå att den här förmågan att se vart det 

bär är det som skiljer den erfarna läraren från den oerfarna. Det jag gör nu vi-

sar sig på längre sikt. Om någon frågar varför jag gör det här, så kan jag få in 

det i ett sammanhang och förklara min tanke och målsättning. Har jag det här 

medvetna arbetssättet kan jag också tillåta mig att göra sidoutflykter. För det 

första kan jag ha andra mål som jag kan uppnå på grund av att någon elev 

ställer en fråga, eller på grund av att jag hamnar utanför ämnet. För det andra 

är det bra att medvetet hoppa av spåret och gå på ett annat spår därför att man 

då kan uppnå ett mål där alla elever har intresse just för tillfället. (Lärare 5) 

9.2.7 Sagotema 

LÄS-  OCH SKRIVLÄRANDE I  K LASS 1  (ÅRSKURS 2 )  VÅRT ERMINEN 2 0 1 0  

Klassen har arbetat med sagotema en tid. Lärare 1 har högläst ur en gammal 

läsebok om sagofigurer såsom näcken, skogsrået, älvor, jättar och troll. Hon 
styr medvetet in uppmärksamheten på troll, som blir föremål för återkom-
mande samtal under påföljande två till tre veckor. Läraren har bland annat 

frågat om någon känner till någonting om troll; om de är skygga, var de bor, 
och hur man kan komma i kontakt med dem. Hon har berättat om när hon på 
trollsafari i Tomteland för några år sedan fick lära sig en trollformel, ”fan-

fangali”, som man ska uttala om man stöter på ett troll. Det betyder ”vilken 
fin svans du har”. Svansen är trollets stolthet, så när trollet hör formeln kan 
trollet inte låta bli att vända på sig och visa upp sin svans. På så vis kan man 

få kontakt med trollen. Lärare 1 har repeterat formeln med eleverna en gång 
i veckan. Det får inte göras för ofta, för då riskerar det att bli tjatigt, påpekar 
hon. 

En måndagsmorgon sitter alla barnen och läser. Plötsligt kommer en figur 

smygandes utanför fönstret. En flicka får syn på figuren, knuffar på kompisen 

som sitter bredvid och visar. Snart står alla barnen vid fönstret. De öppnar 

fönstret och tittar; kommer på att de ska säga formeln och säger i kör: ”fan-

fangali”. Trollet blir först förskräckt vid åsynen av alla barnen, men när de 

säger formeln vänder hon på sig och viftar på svansen. Två barn går ut och 

bjuder in henne i klassrummet. Trollet får sätta sig på en stol och barnen sät -

ter sig på blå mattan. Barnen ställer frågor: ”Var bor du?” ”Vad äter du?” 

”Varför är du rädd för solen?” Trollet svarar och berättar. 

Trollet har med sig en (konstgjord) padda. Hon berättar att hon tycker om 

att äta ödlor, trollsländor och maskar. Barnen berättar vad de gillar att äta. De 

säger att de tycker om glass. Trollet frågar vad glass är, och barnen förklarar: 

”Det är kallt, fruset.” Trollet säger då: ”Då kanske det är som med bäcken 
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hemma när den fryser. Jag brukar ta loss en bit och suga på den – är det som 

glass?” (fältant., 26 april 2010) 

TOLKNING: Eleverna utmanas att förklara för dem självklara saker, som till 
exempel vad glass är. 

Trolltemat är noga förberett av Lärare 1. Det inleds med en gemensam upp-
levelse som bildar utgångspunkt. De har talat allmänt om sagovärlden och 

uppmärksammat att det i sagornas värld oftast är den lilla ensamma pojken 
eller flickan som är huvudperson och som överlistar trollen. De har också 
tittat på bilder av John Bauer-troll. Läraren har berättat om John Bauers liv: 

var han föddes och växte upp, om hans studier på konstskola, hans familj, 
och att han tyckte om att gå i skogen. Eleverna får även höra hur han omkom 
då han färdades i en båt lastad med symaskiner på Vättern: det blåste upp till 

storm, båten förliste och samtliga ombord drunknade. 

De gör tillsammans en tankekarta om John Bauers liv som de sätter upp på 

tavlan i klassrummet. Utifrån stödorden på tankekartan gör barnen en skis s 

där de med egna ord beskriver vad de fått veta. Texten renskriver de sedan i 

Finboken. De får också göra en egen John Bauer-inspirerad teckning. Som 

förberedelse har de noga studerat John Bauers sätt att måla: mossan på ste -

narna, trädstammarna, trollen som smälter in i miljön, de jordnära färgerna, 

etcetera. Eleverna gör sina målningar på sugarpaper (färgat papper i naturfär-

ger) och försöker efterlikna John Bauers sätt att måla. 

Klassen delas upp i två grupper. Den ena gruppen gör ett stort troll som 

täcker hela klassrumsdörren. Den andra gruppen gör en John Bauer-skog. I 

den första gruppen väljer de var sin kroppsdel som de beskriver genom att 

använda rikligt med adjektiv. De skriver exempelvis: ”Trollets fötter är 

svarta. Trollets fötter är svarta och smutsiga. Trollets fötter är svarta, smuts -

iga och stora”, och så vidare. Sedan renskriver de sin text på dator. De skriver 

meningarna under varandra så effekten blir en ”trappa”. När de är färdiga 

klistrar de upp remsor med texten på trollet. I nästa steg gör de en lucka på 

trollet. I luckan skriver de hur trollet är inombords: ”Han är snäll. Han är 

snäll och vänlig. Han är snäll, vänlig och skygg.” Barnen i grupp 2 jobbar på 

motsvarande sätt med John Bauer-skogen. (fältant., 26 april 2010) 

TOLKNING: Läraren strävar efter att skapa struktur och engagemang på 

samma gång. Språkets form och funktion vävs samman. I temaarbetet ingår 
de språkliga lagren: texten, deltagarna, den språkliga händelsen och den so-
ciokulturella kontexten (Figur 2). 

Redan i årskurs 1 får eleverna lära sig formen för muntlig framställning, be-

rättar Lärare 1. De erbjuds också många tillfällen att praktisera detta. Under 

det första skolåret fick Trolli följa med barnen hem under helgerna. Det barn 

som hade Trolli på besök skrev dagbok om upplevelserna. På måndagarna 

samlades de på blå mattan och det barn som haft Trolli hemma fick läsa 

upp/berätta vad Trolli varit med om. (fältant., 11 maj 2009) 
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TOLKNING: I denna tidiga form av muntlig framställning var uppmärksam-
heten riktad mot Trolli, vilket gjorde att den elev som redovisade kunde 

känna sig mer avslappnad. Detta underlättade sannolikt framställningen. 

Nu går eleverna i årskurs 2 och sagotronen har börjat användas vid muntliga 

framställningar. Det ligger mycket förberedelse bakom arbetsformen, berät-
tar Lärare 1. Klassen använder skrivandet för att bygga upp en berättelse. Ett 
av de läromedel som används är Lilla författarskolan: spännande berättelser 

(Fries & Hydén, 2002). Med hjälp av ett berättarband i textil och ett antal 
bilder lär de sig en struktur för hur man bygger upp en berättelse. Berättar-
bandet är uppdelat i början, mitt – problem och lösning – och slut. Till mate-

rialet hör en låda med bilder kategoriserade i personer, miljöer, saker, djur 
och sagobilder. 

Lärare 1 börjar med att läsa en saga för att illustrera strukturen. Medan hon 

berättar placerar barnen bilder på bandet. De stannar till och funderar över 

var i berättelsen de befinner sig, och flyttar om vartefter. Barnen får lära sig 

uttryck: ”söt som en sockertopp”, ”rik som ett troll”, ”listig som en räv” och 

så vidare. De hittar på tvärtom-uttryck, till exempel ”graciös som en gräv-

skopa”, och funderar över varför det blir tokigt. De lär sig även att hitta sy-

nonymer: arg, rasande, ilsken… (fältant., 8 febr. 2010) 

I början hittar eleverna tillsammans med läraren på berättelser i syfte att lära 

sig en berättarstruktur: 

Lektionen sker i halvklass. De börjar med att bestämma vilka personer berät -

telsen ska handla om. De enas om en pojke och en flicka. Vilka yttre och inre 

egenskaper har de? I nästa steg väljer de en trädkoja som plats för händelser-

na. De beskriver platsen utifrån hur det ser ut, hur man tar sig dit, vädret, do f-

ter och färger. Läraren uppmärksammar barnen på att det är viktigt at t ta 

ställning till vem det är som berättar. 

Allteftersom berättelsen fortskrider flyttar de bilderna. De får hjälp med 

att variera sig, till exempel kan ”sen” bli ”efter kvällsmaten”. De gör detalje-

rade skildringar: ”Det kommer en stor lurvig björn genom skogen. Det knak-

ar och brakar.” Läraren hjälper dem att komma på olika adjektiv. Med anled-

ning av ovan nämnda exempel kommer de in på ett sidospår om huruvida 

björnar kan vara farliga. Läraren berättar om en kollega som under en vistelse 

i Alaska fick lära sig använda visselpipa och ficklampa för att skrämma bort 

eventuella björnar. Läraren går på detta vis in med ett yttrande som uttrycker 

en längre tanke. Barnen tycks lyssna med intresse. 

Efter det gemensamma arbetet skriver de på egen hand. Ett karaktärs-

galleri utarbetas och de beskriver olika platser med hjälp av stödord. Sedan 

bestämmer de vilket problem historien ska ta sig an. (fältant., 15 febr. 2010) 

TOLKNING: I det tematiska arbetet, som är rikt på språkliga fokusskiften, kan 

de språkliga lagren urskiljas (Figur 2). Lärarens medvetenhet om dessa möj-
liggör för henne att göra språkligt grundade fokusskiften. 
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Sagotronen. Under den här lektionen, som genomförs i halvklass, arbetar 
eleverna med muntlig framställning. De använder en tron i form av en hög 

stol omhägnad av tylltyg. ”När man sitter där på sagotronen är det som om 
man förvandlas lite grann”, säger Lärare 1. ”Man sitter lite för sig själv, som 
i en dimma, bakom tyget. Ensam med sina tankar är det lättare att komma på 

vad man ska berätta. […] Man skulle kunna tro att det här är svårt när man 
bara är åtta år, men jag har aldrig varit med om att något barn inte kommit på 
något att berätta.” 

Barnen kommer in från rast och samlas på blå mattan bredvid sagotronen. Lä-

raren berättar vad de ska göra och förklarar hur det kan gå till: man tar ett 

fantasikort (på vilket står skrivet en kort utsaga som inspiration för berät-

tandet) och sätter sig på tronen. ”Man kan börja sin berättelse och fortsätta en 

annan gång om man vill”, säger Lärare 1. ”Ni ska få ett kort som kan göra att 

fantasin sätter fart. På sagotronen sitter man lite för sig själv, blir lite skyd-

dad, och kan samla sina tankar.” 

Läraren visar själv hur det kan gå till. Hon tar ett fantasikort, sätter sig till 

rätta på tronen, funderar en stund, och börjar sedan berätta: ”Det var en 

gång…” Barnen lyssnar uppmärksamt. Ibland tar läraren paus för att tänka. 

När hon är färdig med sin berättelse frågar hon: ”Är det någon som känner 

sig manad att inta tronen?” (fältant., 23 mars 2010) 

TOLKNING: Läraren åskådliggör – ger en modell – för hur eleverna kan göra 

när de berättar. 

Lovisa tar ett fantasikort på vilket står att läsa ”slottet har försvunnit”. Hon 

sätter sig på tronen och börjar berätta efter en stunds funderande. Hon berät-

tar om en trollkarl som trollar bort ett slott, så det bara blir till en liten sand -

hög. Isac berättar om ett sjörövarskepp, en nyckel till en stor skatt och om ett 

gäng pirater som dyker upp. Amanda berättar om en jätte som bor i skogen. 

Hon beskriver målande omgivningarna, och bygger upp en stämning: ”Några 

barn lekte i skogen, och plötsligt hörde de något som knastrade bakom en 

buske…” (fältant., 23 mars 2010) 

TOLKNING: Elevernas berättelser är olika långa, men alla har de en berättar-
struktur med början, handling, upplösning och avslut. Beskrivningarna är 

detaljerade med talrika adjektiv. Eleverna tycks ha tillägnat sig en modell för 
sitt berättande. 

Nu är det Linas tur att inta sagotronen. Hon tar ett fantasikort där det står 

”prinsen är kär i häxans dotter”. Hon berättar om prins Romeo som är kär i 

Sofia som är ”typ 16 år” och dotter till en häxa, men det vet inte prinsen. 

Emma tar ett kort där det står ”alla har tappat minnet”. Hon tittar en stund på 

kortet och säger sedan: ”Det här var konstigt…” Hon tänker byta kort, men 

får plötsligt en idé. ”Nu vet jag!” Hon går och sätter sig och börjar berätta. 

En pojke tar ett kort med texten ”fåglarna har tystnat”. Sittande på sago-

tronen funderar han en stund, och berättar sedan en historia om ett par fåglar. 

Fåglarna hittar ett tuggummi på marken som de ger sig i kast med att äta. Det 

fastnar i näbben, så de inte kan sjunga. På Elias kort står det ”fladdermössen 
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tar makten”, och snart får vi ta del av en berättelse om en hel armé av flad -

dermöss som utkämpar ett krig mellan två länder, det snöfria landet respek-

tive snölandet. Berättelsen slutar med att fladdermössens hjälte blir kung i det 

snöfria landet. (Kan fladdermushistorien vara inspirerad av Narnia?) 

När barnen provat sagotronen pratar de om upplevelsen. ”Ibland får man 

ett lättare kort, ibland ett svårare”, säger Lärare 1. Hon påpekar att det krävs 

lika mycket av de som är publik: ”…så att det känns bra för den som berättar. 

Det är viktigt att vara aktiv och vässa sina öron.” 

”Hur kändes det att sitta på sagotronen?” frågar Lärare 1. ”Det kändes 

magiskt”, säger Lovisa. ”Jag tyckte att det kändes speciellt”, säger en pojke. 

Lina berättar: ”När jag tittade på mitt kort såg jag hur jag skulle berätta, jag 

såg bilderna framför mig.” ”Det kändes som om jag var inne i skogen och 

hörde vad jätten sa”, säger Amanda. ”Jag såg framför mig vad jag skulle be-

rätta, det fanns inne i mitt huvud”, förklarar Elias . ”Jag kollade på kortet och 

så kom bara en tanke”, säger Josefin. William säger: ”Först kom jag inte på 

någonting, men sen var det som om man sätter in kontakten och tankarna 

kom genom sladden in i mitt huvud och så började jag prata.” Läraren avrun-

dar: ”Vilka fantastiska berättelser! Och alla fick till det. När ni satt och fun-

derade och tänkte till lite extra, då blev det extra spännande för oss som lyss -

nade.” (fältant., 23 mars 2010) 

TOLKNING: Karakteristiskt för den pedagogiska gestaltningen är att en akti-
vitet följs av reflektion. Tankar och erfarenheter bryts mot varandra. 

Skrivarverkstad. Med utgångspunkt i berättarbandet utvecklar Lärare 1 till-
sammans med parallellklassens lärare en modell för hur skrivandet kan 

struktureras – berättartrollet. Idén väcktes när lärarna samtalade om skriv-
undervisningen. Tanken är att varje elev får sig tilldelat ett papper på vilket 
ett troll avbildats. Trollets kropp indelas sedan genom att stödord för berät-

telsens personer och platser skrivs i dess huvud, problem och lösningar i dess 
mage, upplösning och avslut i dess svans. Lärare 1 menar att det blir mer 
konkret för eleverna med den struktur som detta ger. När jag ser arbetet i 

klassrummet kan jag konstatera att berättartrollet underlättar och främjar 
kreativiteten. Klasserna arbetar med berättartrollet under vårterminen i års-
kurs 2. 

TOLKNING: Mönstret är att lärandet först sker gemensamt, sedan individuellt. 

Lektionen sker i helklass. Lärare 1 förklarar hur berättartrollet kan användas 

för att planera en berättelse, så man inte glömmer bort några delar. Hon har 

tidigare högläst Varulvsnatt (van Loon, 2007), som de nu ger sig i kast med 

att analysera utifrån berättartrollet. Hon frågar: ”Vad har Uffe för problem?” 

”Han blev varulv, annars var han en helt vanlig pojke”, svarar någon. ”Hur 

löste han det?” ”Han smög sig i väg ut i skogen.” Efter en stunds fortsatt ana-

lyserande förklarar läraren betydelsen av att göra ett tydligt avslut. Det kan 

vara bra att tänka ut slutet redan innan man börjar skriva, säger hon. 

Efter den gemensamma genomgången arbetar eleverna med sina berättar-

troll. De börjar med att skriva upp stödord för karaktärer och platser. Därnäst 
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samlar de idéer runt sådant som rör problem och lösning samt berättelsens 

avslut. Med hjälp av stödorden skriver de sedan sina berättelser. 

William skriver: VEM råtta: grå och brunspräcklig, fyra ben, svarta ögon 
 VAR skafferi: ost, loka, Cokakola, sylt, Oboy, hemlig dörr 

 PROBLEM skafferiet blir tomt 
 LÖSNING familjen åker och handlar mat 

 SLUT familjen fyller hela skafferiet med ost, skafferiet blir 

fullt med ost! 

Lina skriver: VEM prinsessan Emma: fin, ledsen, trött, hungrig, smal, grå 

(för hon är sjuk) 
 VAR slott: trasigt, gammalt, spindelväv, smutsigt, mörkt  

 PROBLEM hon blir sjuk, hon har ingen familj, slottet är gammalt 

och söndrigt 

 LÖSNING hon hittar en familj, hon flyttar till en familj, hon får 

mat 
 SLUT hon blir frisk, hon får en familj: mamma, pappa, stora-

syster 

(fältant., 19 april 2010) 

Nästa lektion sker i halvklass och börjar med samling på blå mattan innan 

skrivarbetet vidtar. 

Läraren inleder med en repetition av strukturen i berättartrollet. Eleverna vis-

ar upp sina berättartroll och förklarar hur de tänkt skriva. De får respons och 

förslag av klasskamraterna. Detta är första gången klassen arbetar med be-

rättartrollet, och Lärare 1 får under lektionen uppslag till hur hon ytterligare 

kan förbättra modellen. 

Emma skriver om en igelkott. Två problem presenteras: igelkotten har 

inga vänner, och går vilse i skogen. Lösningen ges i mötet med en hona, och i 

att igelkotten hittar hem igen. Slutklämmen är ett giftermål igelkottarna emel-

lan. Elias  skriver om en apa som bor i djungeln. Problemet är att apan har ont 

i magen eftersom han inte fått någonting att äta. Det löser sig dock då han hit-

tar en klase bananer. Elias  funderar fortfarande över hur han ska avsluta be-

rättelsen. (fältant., 20 april 2010) 

Lärare 1 berättar att hon samtalar mycket med sina elever om hur de kan 

berika sitt språk. En mening kan exempelvis göras mer intressant genom 
infogande av adjektiv. Hon tydliggör detta för eleverna genom att välja ut 
meningar ur sagor de tidigare högläst. Ur sagan om prinsessan Sara Bianca 

tar hon ut meningen ”Sara Bianca går i skogen”. Sedan funderar de tillsam-
mans över hur meningen kan göras om till en författarmening; hur en för-
fattare skulle brodera ut spåket. Lärare 1 exemplifierar: ”Den blyga prinses-

san Sara Bianca gick i den mörka skumma skogen och längtade hem.” 

Jag gör korta enkla meningar som jag skriver ut på datorn, och så får eleverna 

klistra in dem i sin Finbok. Sedan ber jag dem att försöka utveckla de här 

meningarna. Jag börjar med att visa hur författaren skrivit. Jag ger några ex-

empel, och sedan ger jag dem andra korta meningar som de ska utveckla. 

(Lärare 1) 



 

112 

TOLKNING: I det tematiska arbetet sker samtalande, läsande och skrivande 
interaktivt. Språkliga fokusskiften förekommer på olika nivåer och med var-

ierande längd. De pedagogiska situationerna arrangeras med tanke på att 
skapa både struktur och engagemang. Aktivitet följs av reflektion. Det tema-
tiska upplägget har ett uttalat syfte, och besluten som fattas styrs av sam-

manhang och situation. Lärare 1 strävar hela tiden efter att utveckla sin un-
dervisning. 

9.3 Tematisk analys 

I detta kapitel urskiljs teman som jag, i enlighet med Ryan och Bernhards 

(2003) bedömningsgrunder, identifierat i datamaterialet. Citat från de med-
vetandegörande samtalen liksom fältanteckningar från lektionerna åskådlig-
gör tematiseringen. Analysen utgår från studiens syfte och frågeställningar. I 

det omfattande datamaterialet finns ett stort antal exempel som understryker 
de resultat som framkommer i studien. För att resultatredovisningen inte ska 
bli alltför omfattande har ett urval gjorts, där några representativa exempel 

återges mer djupgående. Jag har följaktligen medvetet valt kvalitativt fram-
för kvantitativt, för att tydligare spegla det unika och undvika att ge en ytlig 
och svåröverskådlig redovisning. Till att börja med sammanställer jag i 

punktform analysen, för att sedan gå in på de olika temana. 

9.3.1 ”Alla ska få möjlighet att lyckas” 

Ett karakteristiskt drag som framträder i datamaterialet är lärarnas tro på 
eleverna, och deras engagemang i att ge alla elever möjlighet att lyckas i sitt 

läs- och skrivlärande. I lärarnas strävan att omsätta detta i praktiken märks 
särskilt några återkommande punkter: 

 Hög aktivitet i klassrummet, hos både elever och lärare. Det händer ofta 
att eleverna är så engagerade i sitt arbete att de glömmer bryta för rast. 

Eleverna är aktörer i klassrummet. 

 Lektionerna har tydligt undervisningsfokus, där läraren medvetet driver 
processen framåt. Det är ingen tvekan om vad som pågår i klassrummet, 
det vill säga vad som är lektionens ämnesinnehåll. Läraren kan också 

klart redogöra för syftet med lektionen. 

 Lärarna följer inte slaviskt ett läromedel, utan anpassar arbetsmaterial och 
innehåll till sina elever. Lärarna är kunniga i olika arbetssätt och meto-
der, och eleverna arbetar på varierande sätt med sina uppgifter. 

 Eleverna utmanas i hög grad i sitt lärande, samtidigt som de får stöd i att 
klara arbetsuppgiften. 
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 Struktur återfinns på olika nivåer, och handlar om såväl yttre fysiska 
strukturer (till exempel schema, bordsplacering, förvaring av arbetsmate-

rial) som strukturer för lärande och förståelse. 

 Lärarna tar till vara elevernas förförståelse, och lägger samtidigt stor om-
sorg på att lära dem de skolspecifika kunskaperna. 

 Samtalande, läsande, skrivande och räknande sker interaktivt. Högläs-
ning är ett ofta förekommande inslag i undervisningen, liksom textsamtal 

och processkrivning. Lärarna betonar vikten av att lägga grunden för 
muntlig framställning på ett tidigt stadium. Det sker en progression i krav 
på de uppgifter lärarna presenterar för eleverna. 

 Klassrumsklimatet ger intryck av att vara tillåtande, med ett öppet förhåll-
ningssätt till olikheter. Lärandet sker i regel först gemensamt, sedan en-
skilt. Upprättandet av en gemensam bas i inledningsskedet möjliggör ett 
naturligt samarbete eleverna emellan, menar lärarna. 

 Skolan har ett system för att tidigt identifiera hinder och övervaka viktiga 
moment i varje elevs läs- och skrivlärande. Lärarna betonar vikten av att 
hitta en balans mellan klassrumsundervisning och specialpedagogiska in-
satser. Det är också viktigt att noga planera tidpunkt och form för insats-

erna så ingen känner sig utanför klassgemenskapen, menar lärarna. 

9.3.2 Att bemöta variationen 

Samtliga lärare i studien förespråkar en variation av undervisningsformer för 
att möta olika elevers förutsättningar och behov. Lärare 1 har lång yrkes-

erfarenhet och använder många olika metoder. 

Jag har jobbat i 30 år nu och har plockat ”godbitarna” från olika håll, och jag 

känner att det är en bra mix. Att man kan vara väldigt flexibel och se att för 

det barnet passar det där bra, för ett annat barn passar något annat bättre. (Lä-

rare 1) 

För att komma fram till vad som passar den enskilda eleven måste man vara 

beredd att prova olika sätt att arbeta menar Lärare 5. Det gäller att inte ge 
upp om något visar sig inte fungera, utan prova ett annat sätt: 

Det är viktigt att vara lyhörd som lärare och se vad som händer och hur det 

påverkar. Man har teorier om hur det kan vara, men man är beredd att om-

pröva dem utifrån hur eleven arbetar bäst. Kärnan i det här är att prova sig 

fram med eleverna, det är jätteviktigt. Man får inte känna att om det inte fun -

kar så är det kört, utan våga prova något annat då. (Lärare 5) 

Lärare B instämmer, och menar att man inte kan veta vad som fungerar utan 
att ha prövat det. 

En idé måste prövas i praktiken: ”Kan vi inte göra så här och så här i stället? 

Ja, det kanske måste prövas. Passar det för den här eleven? Nej, det passade 
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inte; nej, det passade inte heller… ja, det passade!” Det är så vi kommer fram 

till någonting. (Lärare B) 

För Lärare 1 är det viktigt att sätta sig in i varje enskild elevs intresse och 
behov för att väcka deras intresse och lust för att lära. Hur hon utvecklat det 

förhållningssättet uttrycker hon: ”Det är nog självbevarelsedrift, man ser att 
man får med sig barnen då. Genom att arbeta och göra saker, ser man vad 
som fungerar.” Vid läsinlärningen låter hon strukturerat arbete med ljud och 

bokstäver gå ”hand i hand” med lustfyllda aktiviteter som utgår från elevens 
erfarenhetsvärld. 

Det behövs en balans mellan den analytiska och den syntetiska metoden, ab -

solut! Det är inte bara det ena, det tror jag inte på. Redan på den tiden då det 

nästan var som två läger menade jag att det behövdes både och. Man måste 

hela tiden variera och få in olika moment, fast på olika sätt – och för olika 

barn. Ett sätt passar inte alla! Det ska vara igenkännande, men samtidigt 

måste det vara variation, och att det blir som en lek hela tiden. Ändå ska det 

inte vara för lätt, utan det ska vara lagom svårt så det blir en utmaning. (Lär-

are 1) 

Lärare 5 och Lärare B framhåller att elever som har läs- och skrivsvårigheter 
har varierande förutsättningar i många olika avseenden. Det handlar inte bara 

om själva arbetsmetoden utan också den fysiska miljön – hur eleverna vill ha 
det omkring sig när de arbetar. 

Det går inte att skriva ut något recept för elever som har läs - och skrivsvårig-

heter. Jag tror att man måste vara öppen för de här variationerna och att de 

stödjande åtgärderna är på individnivå. Man måste ha någon form av batteri 

av möjligheter; du kan göra si och du kan göra så. För en del kan till exempel 

datorn i skrivandet vara jättebra, och för en del hjälper det inte ett dugg. Det 

kan vara så att även om de har svårigheter så är det enklare för dem att skriva 

med penna. (Lärare 5) 

Lärare B framhåller betydelsen av att göra eleverna delaktiga, och låta dem 

välja hur de vill ha det när de till exempel ska läsa. Ibland vill de sitta bland 
kamraterna och läsa, andra gånger vill de sitta ensamma: 

Det varierar ju vad som passar den enskilda eleven, och det är där jag tror att 

vi måste vara väldigt vaksamma. Det går inte att använda en modell på samt -

liga dessa barn. Om man utgår från en modell och har tio barn så visar det s ig 

kanske att det blir åtta eller kanske till och med tio olika varianter. (Lärare B) 

Lärare 1 läser alltid med alla elever och menar att det är lika viktigt för alla, 
oavsett hur långt de kommit i läsinlärningen. Tillvägagångssättet varierar 

dock från elev till elev. Enligt Lärare 1 måste man som lärare vara vaksam 
på var eleverna befinner sig. 

Sedan går jag alltid runt till alla barn och då får de läsa texten högt för mig. 

Jag läser alltid med varje enskilt barn, det är lika viktigt för alla. De duktiga 
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läsarna läser hela texten. För den elev som inte kommit så långt läser jag 

långsamt och de läser med på de orden som vi har ringat in och som de kan. 

Jag brukar alltid stanna om de läser så att det blir fel, eller att de läser så att 

innehållet blir felaktigt. Jag säger ingenting, men jag har kvar mitt finger där, 

och då förstår de. Det har blivit som en oskriven regel att de då ska läsa om 

det. Det här är ett enkelt sätt att individualisera. (Lärare 1) 

När Lärare 1 går runt och läser med eleverna, gör hon på olika sätt beroende 

på hur långt de kommit i sin läsning. Några elever samläser hon med, så de 

får stöd i hennes röst. Med andra elever tillämpar hon repeterad läsning, det 

vill säga att hon läser ett stycke först och låter eleven läsa samma stycke där-

efter. Det som passar bäst varierar från fall till fall, säger Lärare 1. Lina läser 

texten själv med bara lite ”ackompanjemang”. (fältant., 29 okt. 2008) 

Lärare 4 menar att det är viktigt att våga prova sig fram för att hitta arbetssätt 
som fungerar. Han provar olika saker i olika sammanhang och kommer på så 

sätt fram till vad som fungerar. Det går emellertid inte att ha en mall som 
man applicerar på klass efter klass. ”Att något fungerar bra för en klass be-
höver inte betyda att det fungerar för nästa”, säger Lärare 4. Det gäller att 

vara lyhörd för gruppen och dagsläget. 

Jag känner själv att jag är ganska prestigelös och vågar prova – jag testar 

gärna nya saker. Ibland funkar det inte alls. Det kan vara en nivå som är an -

tingen för hög eller för låg, eller för långt bort från eleverna. Ibland funkar 

det jättebra, för någon, eller för flera. Ibland hittar jag saker som jag märker 

att det fungerar för väldigt många. Då kanske jag testar det på nästa elev -

grupp. Fungerar det där också, så inser jag att det här är någonting jag kan 

använda och bygga vidare på och utveckla – själva grunden fungerar. Men 

även om man har en klass där det funkar, så kanske det faller platt med nästa. 

Det beror på vilka individer det är i klassen. Det gäller att hela tiden ha en ly -

hördhet för gruppen och dagsläget. Man får ha en väldigt vid ram, och sedan 

får man göra justeringar inom den. (Lärare 4) 

Det är ett vanligt förekommande fenomen på skolor att vissa metoder och 

arbetssätt periodvis gör sig gällande. Lärarna i studien resonerar omkring 
detta och menar att det är viktigt att inte bara följa med strömmen, utan ha 

ett kritiskt förhållningssätt: 

Jag tycker att det händer hela tiden, helt plötsligt: ”Nu ska ni göra så…” Jaha 

ja, och varför har man bestämt det? Vet man att det är brister på det? Nej, det 

vet man oftast inte. Det är bara någon idé som kommer upp. Jag har varit 

med om många sådana vändningar, plötslig gäller: ”Alla ska ägna sig åt port-

foliemetoden, alla ska ägna sig åt det ena och det andra.” Datorernas använd-

ning var ju så ett tag, att det styrdes ovanifrån vad vi skulle göra med dem – 

väldigt oreflekterat, tycker jag. (Lärare 5) 

Det gäller att kunna göra en metod till sin egen och anpassa den till den 

elevgrupp man undervisar, menar Lärare 4. När han kom till skolan som ny 
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lärare, till ett arbetslag där det fungerade bra, fick han goda förebilder. Ut-
ifrån dessa hittade han ”sitt eget sätt”: 

Jag lärde mig mycket på de åren. Jag var ju ny som lärare då och sög i mig 

det jag tyckte var bra, och det var mycket. Sedan har jag försökt att använda 

det utifrån mitt sätt att vara. Jag kan ju inte göra likadant, utan får anpassa det 

efter mina förutsättningar. Även om jag ser någonting som är bra, så kanske 

jag känner att det blir fel om jag försöker göra likadant, därför att jag inte 

känner mig bekväm med det. Sedan kanske jag utifrån det kan hitta ett annat 

sätt att komma fram till samma mål, ett sätt som passar mig bättre. (Lärare 4) 

Lärarna tar fasta på olika aspekter av elevens förmågor. Det innebär att en 
metod kan utgå från elevens erfarenhetsvärld, medan en annan fokuserar på 

enskilda förmågor. Betydelsen av att specialpedagogiska insatser ingår som 
en naturlig del i undervisningen understryks. 

En del behöver mer svenska och en del behöver mer matematik. Den ena be -

höver lite mer tid och den andra behöver ta in kunskapen på ett annat sätt, 

skapa bilder och utnyttja fler sinnen. […] Jag tror att man måste vara öppen 

för olika lösningar, och inte vara låst till det som vi vuxna har tänkt oss. Vi 

kan inte se alla som har läs- och skrivproblem som en enhetlig grupp, utan vi 

måste se till varje enskild elev. (Lärare B) 

Eftersom de är individer så måste man se individuellt på varje elev och se hur 

vi kan hjälpa den här eleven på bästa sätt. Det handlar om ett växelspel mel-

lan det individuella stödet och stödet i klass rummet. Båda de delarna måste 

ingå. (Speciallärare B) 

Lärare 1 har aldrig trott på att vänta och se tiden an. Hon menar att barnen 

måste få det stöd de behöver från allra första början. Det är viktigt för själv-
förtroendet, påpekar hon. 

Under alla mina år som lärare så har jag känt i ryggmärgen att det här stäm-

mer inte, det måste finnas någonting annat, något mer specifikt stöd som man 

kan sätta in för att de ska få rätt hjälp. Jag har inte varit av den åsikten att  det 

bara hjälper med mer lästräning och har alltid varit motståndare till att ”vänta 

och se”. (Lärare 1) 

Lärare 4 arbetar ämnesövergripande och berättar att om de håller på med 
matte så kan han plötsligt plocka in lite historia, eller något annat ämne, i 

matematiklektionen. 

Vi kanske håller på och diskuterar matte och hur man kan lösa uppgifter på 

lite olika sätt. Vi skriver på tavlan och eleverna får komma fram och visa: ”Så 

här tänker jag…” Det finns kanske fyra eller fem olika sätt att lösa uppgiften 

på. I den diskussionen kan det komma in någonting annat som kanske har 

med engelska att göra, eller historia, eller något annat ämne. Så jag menar att 

det är en mix, det är inte så att det bara är matte på mattelektionen. (Lärare 4) 
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Lärare 5 menar att lärare har ett allmänt språkutbildningsuppdrag. Det inne-
bär att om läraren till exempel har engelska i en årskurs 5, måste man ibland 

skifta över och ha svenska med dem, eftersom kopplingen till svenska är så 
viktig. Eleverna måste få hjälp att bli medvetna om de språkliga strukturer-
na: 

Kopplingen till svenska är viktig eftersom man inte kommer att förstå eng -

elskan om man inte har svenskan i grunden. Det är ju väldigt svårt för en 11–

12-åring att bryta ner sitt modersmål och analysera det utifrån ett gramma-

tiskt synsätt – det kräver ett djup i språkkunskapen. Kan man då ta hjälp av 

ett främmande språk där man plötsligt måste kunna grammatiska struktu rer 

för att det ska bli bra, då kan man göra den kopplingen. Så därför måste eng-

elskläraren även vara svensklärare – det bara är så. (Lärare 5) 

Speciallärare B menar att utomhuspedagogiken kan erbjuda möjligheter att 
ta in kunskapen på ett annat sätt. En positiv upplevelse utomhus kan eleven 

sedan ta med sig in i klassrummet. ”Det ger fler elever möjlighet att lyckas”, 
säger Speciallärare B. 

Har man begränsningar med att läsa och skriva så finns det ingenting som sä-

ger att man blir begränsad ute på grund av det, utan det kan vara ett ställe där 

man har helt andra möjligheter. Andra saker blir värdefulla, att kunna lösa 

problem och att kunna handla i stunden. 

Om man ska göra något som är svårt så måste man vara övertygad om att 

det här gör jag för min egen skull. Man måste ha något att vinna på det. I 

nästa läge, när man ska träna det svåra, har man då gjort andra saker där man 

har känt sig duktig eller som varit roligt och där man har känt motivation, så 

är det mycket lättare att göra det. I skolan måste man ha saker som kan väga 

upp det svåra och jobbiga – använda olika sätt att arbeta. (Speciallärare B) 

Utomhuspedagogiken ger också möjligheter att arbeta med gruppdynamiken, 

”att utnyttja gruppens kraft och hela tiden peppa de positiva krafterna i grup-
pen”, säger Speciallärare B. Grundtanken är att man lär sig av livet: 

Skolan måste på något sätt försöka vara livet i koncentrerad form. Lärarens 

roll är att kunna skapa situationer så att man får träna att lära sig av livet. Liv -

et och skolan måste vara i ett samspel. (Speciallärare B) 

Utedagarna planeras för det mesta enligt en modell i fyra steg (flow learn-

ing), berättar Speciallärare B. Han har en medveten tanke: 

Jag försöker ha i bakhuvudet att göra det i den ordningen. Syftet är, att om 

det görs i en speciell ordning så får man elever som är mer koncentrerade, 

som kan ta åt sig mer. Det blir roligare helt enkelt! Först ska man komma 

igång, väcka entusiasmen. Det gör vi ofta genom några fartfyllda lekar. Nästa 

steg är att träna på att fokusera. Här gör vi övningar som kräver att man kon -

centrerar sig. Efter det är man redo att uppleva och då är det direkta upplev el-

ser som gäller. Det är övningar där sinnena är öppna så att man kan uppleva 

saker och ting. Avslutningsvis delar man med andra det som man har upplevt. 
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Det är en typ av utvärdering, men det behöver inte betyda att bara utvärdera 

vad man gjort, utan mera att dela med sig av upplevelserna till en annan 

människa. Antingen en hel grupp, eller bara en mot en, det gör vi på olika 

sätt. Först har man upplevt något individuellt och sedan delger man andra. 

Det är ju mycket kommunikation: man ska kunna lyssna och man ska kunna 

berätta. Det handlar om naturliga kommunikativa möten – det stämmer ju in 

med strävansmålen i svenska. (Speciallärare B) 

Nyckelordet i undervisningen är utmaning, hävdar Speciallärare B. Man 

måste ställas inför utmaningar för att utvecklas. Utmaningar kan vara pro-
blemlösningar, och att man förklarar för andra: 

En viktig ingrediens i undervisningen är att eleverna får utmaningar och 

måste förklara inför andra så att de förstår de tänkta strategierna. De ställs in -

för nya situationer som är oförberedda och de måste ofta samarbeta för att 

lyckas. 

”Alla måste få möjlighet att lyckas”, framhåller Speciallärare B. Ett sätt att 
förverkliga detta är att ge gruppövningar som är uppbyggda så att hela grup-

pen måste klara av utmaningen för att alla ska känna sig nöjda. Det är viktigt 
att som lärare vara uppmärksam på om något moment är svårt för någon 
elev. Då gäller det att hitta något som eleven är duktig på och där han eller 

hon kan komma till sin rätt och tillföra något positivt till gruppen. ”Alla gör 
inte samma sak, man har olika funktioner. När man tillsammans når fram till 
något bra så blir det gemensam glädje, alla är delaktiga i det.” I detta in-

stämmer även Lärare A. 

9.3.3 Scaffolding: utmaning och stöttning 

Ett framträdande drag i undervisningen i de fyra klassrummen är att eleverna 
utmanas i sitt lärande, det vill säga att uppgifterna ligger på gränsen till vad 

de klarar av. Lärarna menar att det gäller att ta med eleven en liten bit högre 
upp än vad hon eller han tror är möjligt. Det är samtidigt viktigt att det råder 
balans mellan de utmaningar eleverna ställs inför och det stöd de får. Det 

handlar alltså inte om ”lotsning” utan scaffolding. ”Man vill ge dem utma-
ningar, att klara lite mer än de egentligen tror sig om”, säger Lärare 1. 

Lärarnas avsikt är således att eleverna utmanas i sitt lärande samtidigt 

som de får det stöd de behöver för att klara uppgiften. Vidare framhåller de 
vikten av att ge eleverna en modell för lärandet. ”Det är viktigt att undervis-
ningen är tydlig och att barnen hela tiden får lagom mycket stöd så de har 

möjlighet att lyckas”, säger Lärare 1. Hon menar att man kan ge eleverna 
tämligen avancerade friskrivningsuppgifter, men de måste få en struktur för 
hur de ska göra. Lärare 4 påpekar att uppgifterna hela tiden ska ligga på 

gränsen till vad man klarar av, annars blir det tråkigt. Speciallärare B in-
stämmer: 
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Det måste vara lite svårare än de klarar av, annars blir det ju inget roligt alls. 

Det märker jag nu när jag jobbar med teknik och naturorientering i under-

sökande och problemorienterade arbetsformer. När vi utvärderar med elev-

erna och frågar: ”Ni som tyckte det var roligt i dag, vad var det som gjorde 

den här dagen rolig?” Ett väldigt vanligt svar är just att: ”Det var inte så lätt” 

”Man fick kämpa” ”Jag trodde inte att jag skulle klara det, men när jag gjorde 

det så var det så härligt!” Den där utmaningen, den är väldigt, väldigt viktig! 

(Speciallärare B) 

Lärare 4 poängterar att alla elever behöver utmaningar, även de som kommit 
långt i sitt läs- och skrivlärande: ”Alla behöver extra utmaningar och lite 

stöd, även om det är på en högre nivå.” Lärare 5 instämmer, och betonar att 
eleverna måste få individuell handledning för att klara den utmaning de ställs 
inför. Det kräver dock att man som lärare har kännedom om varenda elev. 

När eleverna i hans klass arbetar med skrivning händer det ibland att några 
elever har svårt att komma igång, medan andra direkt sätter sig och skriver 
fullödiga historier. Det är viktigt att ställa de utmanande frågorna som för 

skrivandet framåt även till dem. Enligt Lärare 5 är det intressanta i proces-
skrivning vad som händer i själva processen: 

Det jag gillar i processkrivningen är att man ställer frågor till skribenten utan 

att vilja ha några direkta svar. Man läser igenom en elevtext och tycker att det 

här är en väldigt torftig beskrivning av platsen till exempel. Då ställer jag 

frågor till skribenten: ”Är det långt bort?, Hur ser det ut?”, men jag vill inte 

ha ett direkt svar utan bromsar dem i berättandet och får dem att tänka efter. 

Alltså: ”Nu ställer jag frågor till dig, och så vill jag att du funderar på dem i 

din historia. De frågor som du tycker är relevanta skriver du in i din berättelse 

så att jag får svar på dem när jag tittar i din text nästa gång.” (Lärare 5) 

I början av ett skrivpass brukar Lärare 5 inrikta sig på de elever som har 
svårt att komma igång, för att sedan kommentera de andras texter. På så sätt 

blir ingen sittande passiv. 

Efter en gemensam genomgång ska eleverna skriva berättelser. Clara sitter 

och grubblar på rubriken. Lärare 5 går fram till henne: ” Ibland kan det vara 

så att man avslutar med att sätta rubrik. Fundera inte så mycket på det nu. 

Mitt tips är att du börjar direkt.” Clara börjar skriva: ”Tidigt på morgon-

en…” Vad Lärare 5 menar är att om historien börjar direkt så kommer man 

lättare igång. Efter att ha skrivit en bit på sin berättelse kollar Clara med lär-

aren. Hon får positiv respons: ”Exakt så menade jag, rätt in i historien.” (fält-

ant., 16 dec. 2009) 

Lärare 2 menar att eleverna måste få uppskattning utifrån den personliga an-

strängning som ligger bakom arbetet: 

Man kan inte kräva att alla ska komma till samma resultat. Gör man till ex-

empel en liten bok, så kommer inte alla böcker att se likadana ut, varken vad 

gäller text, innehåll eller bild. Jag tycker det är väldigt viktigt att böckerna får 

se olika ut. Barn är ju olika, och då blir resultatet varierande, och även vägar-
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na dit. Det väsentliga är att man känner sig nöjd med resultatet, och att man 

har försökt göra ”lite mer än man egentligen kan”. (Lärare 2) 

Lärare B är av samma uppfattning, och menar att det är viktigt att ut-
maningar ges i förhållande till elevens individuella förutsättningar: 

Det gäller att hitta den individuella styrkan hos varje barn och utgå från den. 

Man måste också vara beredd att prova många olika lösningar tills man hittar 

det som passar bäst för just den eleven och ge utmaningar. (Lärare B) 

Lärarna är eniga om att utmaningar i lärandet gäller alla elever, men för att 

kunna ge rätt utmaningar måste läraren veta var eleverna befinner sig i sitt 
lärande. Det är därför viktigt att identifiera de elever som behöver specifika 

stödinsatser, menar Lärare 5: 

Jag tycker att vi här på skolan har en bra rutin för att hitta de barn som behö -

ver särskilda insatser, och bara det är ju en bra början. Så att man kan öka 

medvetenheten om att det krävs särskilda insatser på något sätt – och de sär-

skilda insatserna innebär inte någon form av ”curling-verksamhet”, det är 

viktigt! (Lärare 5) 

Lärare 2 påpekar att en del elever behöver mer stöd i utmaningen för att våga 

ta steget, och att man som lärare måste vara observant på detta. För att kunna 
individualisera krävs det kunskap om eleverna, liksom förmåga att i stunden 

fatta rätt beslut. Tillfredställelsen i att klara en svår uppgift stärker själv-
känslan. 

När de skriver berättelser eller meningar så är man beredd på att de skriver på 

olika sätt och att en del behöver uppmuntras mer. Man ser att här behöver 

man pusha riktigt ordentligt: ”Oj, vad jobbigt det här är. Jag kan inte!” Och 

så knuffar man dem över tröskeln: ”Jag kunde!” (Lärare 2) 

Enligt Lärare 2 är det viktigt att möta eleverna där de är, ta tillvara deras 

intresse och bejaka deras initiativ. Det är också viktigt att undervisnings-
stödet ges på ett sådant sätt att det leder till förståelse: ”…att ge nycklar helt 

enkelt – att barnen får en förståelse för varför det funkar på ett visst sätt.” 

Enligt Lärare 4 finns utmaningen även i grupparbeten och olika elev-

konstellationer, men det är av stor betydelse hur grupperna sätts samman. 
”Det måste vara lite ʼtuggmotståndʼ, så det blir en dynamik.” Lärare 4 och 
Lärare 5 är överens om att elever med olika förutsättningar kan höja var-

andra vid lyckade gruppsammansättningar. När de gör gruppsammansätt-
ningar har de en uttalad strategi att eleverna ska stärka varandra: 

Jag har en medveten tanke när jag sätter samman grupper. Om de gör indel-

ningen själva blir det antingen inbyggda konflikter eller så blir det att bästis -

arna är ihop. Då blir det sällan något bra jobb. Har man vant barnen vid att 

det är läraren som gör indelningen blir det aldrig någon diskussion eller ifrå-
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gasättande, vilka grupper jag än gör. Okej, de kan säga: ”Det var ju jätte-

dåliga grupper… jaja – dåliga grupper. Men nu ska ni jobba!” Så är det. De 

accepterar det. (Lärare 5) 

Lärare 4 resonerar vidare om hur man i olika grupper kan hitta utvecklings-

zoner och låta olika förmågor komma till uttryck: 

Olika elever kan stärka varandra, det är inte alltid så att den som är duktigast 

på att läsa och skriva har de bästa idéerna. (Lärare 4) 

Ett exempel på hur det kan fungera i en grupp uppmärksammades i Lärare 

4:s klassrum: 

Den här dagen arbetar klassen med en fiktiv rymdfärd. Lärare 4 har delat in 

eleverna i grupper med sex elever i varje. Varje grupp utgör en expedition. På 

morgonen går läraren noggrant igenom vad dagen ska innehålla. Eleverna ska 

föreställa sig att de ska göra en resa till en obefolkad planet för att befolka 

den. Läraren beskriver utförligt hur resan till rymden ser ut. Han anknyter till 

elevernas tidigare kunskaper, visar bilder, ritar på tavlan, svarar på frågor och 

förklarar. Eleverna får tydliga instruktioner, en i taget i en viss ordning, under 

dagen. 

De börjar med att komma på ett namn på sin grupp. I den grupp där Johan 

ingår enas de snabbt om namnet Qolyptius. De förklarar att det är namnet på 

den planet som de ska fara till. Varje grupp får inledningsvis ett kuvert med 

16 lappar. På dessa lappar står det saker som eleverna ska ta ställning till 

nödvändigheten av i relation till den förestående rymdfärden. Det finns  också 

sex tomma lappar där varje elev får skriva ner något ”eget” som han eller hon 

vill ta med sig på resan. Allteftersom resan fortskrider får de göra sig av med 

saker. Detta resonerar de sig fram till i gruppen. I slutet av dagen knyts arbe-

tet ihop i en gemensam lärarstyrd sammanfattning. 

Eleverna sitter gruppvis och funderar på vad de behöver ha tillgång till. 

De skriver ner vad de kommer fram till på sina lappar. I grupp 3 har de svårt 

att komma på något som alla tycker är riktigt bra. Då utbrister Johan ”mat-

transporter”. Alla i gruppen tycker att det är en mycket bra idé och lovordar 

honom. Johan skjuter sin lapp över till Linn som sitter bredvid honom: ”jag 

kan inte stava till det”. Linn tar lappen utan kommentarer och skriver ”mat-

transporter”, och lägger sedan lappen i den gemensamma högen. Ingen av de 

andra ger kommentar till detta, utan det förefaller vara ett naturligt inslag. 

(fältant., 3 febr. 2009) 

Lärare 5 reflekterar över händelsen: 

… och det har ju att göra med att det är okej att vara på  det ena eller andra 

sättet i en grupp, att man kan bejaka det: ”Jag kan visserligen inte skriva så 

bra, men jag har idéer som någon annan får skriva.” Och att det är accepterat, 

det är jätteviktigt! (Lärare 5) 

Heterogena grupper blir ofta dynamiska och eleverna kan stärka varandra, 

resonerar Lärare 5. Här kan olika förmågor komma till uttryck och utveck-
las: 
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Vanligtvis gör jag grupperna så heterogena som möjligt. Jag gör heterogena 

grupper, därför skulle man placera alla de som har skrivsvårigheter i en grupp 

med uppgift att skriva någonting, så har de ingen som ”drar” dem lite. Ofta är 

det så att de som har skrivsvårigheter kan ha jättebra skrividéer! Får de då 

hjälp med själva formuleringen, eller hjälp med hantverket att skriva, så är 

alla nöjda. Skulle man sätta alla de duktigaste skribenterna i en grupp är jag 

inte så säker på att den gruppen skulle prestera den bästa totaltexten ändå. 

Därför att de kommer säkert att bli mera oense om hur de ska göra och hur 

texten ska formuleras. Därför är det bra med en heterogen grupp. (Lärare 5) 

Gruppindelningar sker inte alltid på samma sätt utan varierar beroende på 

arbetsuppgift, förklarar Lärare 5. Man måste också vara lyhörd för vad som 
sker vid det specifika tillfället, och få eleverna att känna sig delaktiga. Ett 
exempel på detta var när de började arbeta med Nattpäron. Lärare 5 berättar 

att eleverna tyckte det var spännande och roligt och hade fruktbara diskus-
sioner. I inledningsskedet av arbetet skulle eleverna i grupper om fyra för-
djupa sig i något av de fyra hörnen för att sedan gestalta det för kamraterna. 

Det som förvånade mig lite var att de ville göra rena pojkgrupper och flick-

grupper. De bara ville göra så, och då sa jag: ”Visst”. Jag har väldigt sällan 

sånt, för det första att de får göra grupperna själva, bara det, för det andra att 

de skulle vara bara pojkar och bara flickor i grupperna. Men när alla sa ”jo, 

men vi vill”, sa jag: ”Ja, kör på!” Det som var spännande då var deras val av 

rubrik; de fick välja vilken rubrik de skulle ha på sitt jobb. Då var det så, att 

pojkarna valde platser och personer, medan tjejerna valde problem och vil-

jor. 

Man måste skilja på om det handlar om en gruppuppgift eleverna gör, eller 

om det är ett individuellt arbete, resonerar Lärare 5. När det gäller grupp-
arbeten kan sekreterarskapet och ”lyftandet” skapa en bra grupp, det vill 
säga att gruppuppgiften sker på flera nivåer. När det däremot gäller indi-

viduella uppgifter så ställer sig Lärare 5 tveksam till att överlåta för mycket 
ansvar på eleverna. Han menar att det inte är säkert att den som ger respons 
vet på vilken nivå han eller hon ska hjälpa till. Då kan resultatet bli att den 

ena elevens arbete blir en kopia av en annan elevs text, vilket inte är men-
ingen. Det är en viktig läraruppgift att vara vaksam och se hur den enskilda 
eleven kan stödjas i sitt lärande, menar Lärare 5. En annan viktig lärar-

uppgift är att lyfta fram elevens styrkor så att han eller hon blir positivt syn-
lig i klassen: 

Det där kan jag visa genom att ta någon av de som är lite ”taffliga” skrivare, 

men som har en bra skrividé, en bra händelse och ett bra flöde, men där det är 

nästan omöjligt att läsa texten. Då kan ju jag läsa texten högt för övriga elev -

er, och de kommer att bli jätteimponerade av vad den här eleven har prest -

erat: ”Har han verkligen skrivit det?” Det är en viktig läraruppgift! (Lärare 5) 

Speciallärare B instämmer och framhåller betydelsen av att eleverna får 
lyckas i det sociala sammanhanget, det stärker självkänslan. Det är emeller-
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tid viktigt att lyfta fram saker man verkligen tycker är bra, och som eleven 
själv är nöjd med. Annars kan kamraterna tycka att läraren bara håller henne 

eller honom om ryggen. 

Det gäller att hitta något som eleven känner att han eller hon verkligen lyck-

ats med och som även klasskamraterna tycker att han eller hon gjort bra, det 

tror jag är jätteviktigt! (Speciallärare B) 

Även Lärare 4 framhåller värdet av att göra olika typer av konstellationer 
beroende på vad syftet är med uppgiften i fråga. Uppgifter som den om rym-

dresan syftar exempelvis till att ge olika perspektiv och utveckla språkliga 
förmågor som att diskutera och argumentera. Då gör Lärare 4 grupper där 
eleverna tycker lite olika så att det blir en dynamik. Han undviker emellertid 

att sätta en osäker elev i en grupp med flera starka elever, ”för då 
ʼförsvinnerʼ den personen lite grand”. 

I rymdfärdsuppgiften är det mer diskussioner jag är ute efter. Att de är 

tvungna att diskutera och träna sig på att tala om vad det är de vill och stå för 

det. I den här rymdresan, om vi stannar vid den, är det mer det här att klara av 

att diskutera och känna efter; vad är viktigt för mig? Att jag kan tala om det, 

men att jag även kan lyssna på andra, lyssna in argument och kanske ändra 

mig också. Kanske få andra att ändra sig genom att komma med bra argu-

ment. Och inte bara sitta så här: ”jag vill, jag vill …” utan tala om varför. 

”Varför är det här en bra sak, jo därför att…” Och då kanske man kan få nå-

gon att säga: ”ja det där tänkte jag inte på, jag håller med…” Det är mer det 

jag är ute efter, att utveckla den språkliga förmågan – för jag menar, det på-

går ju hela livet. (Lärare 4) 

Om eleverna exempelvis ska arbeta tillsammans två och två med matematik 
eller något skrivarbete, är det andra faktorer som avgör vilka som arbetar 

ihop: 

Om vi tittar på Linus  så har han lätt för ”matte-tänket”, han är ju väldigt klu-

rig. Sedan kan han inte skriva ner sina saker, det är en annan sak. Sätter man 

då honom med någon som har ett mer automatiserat skrivande så kan de 

komma ganska långt tillsammans. Johan jobbar många gånger med Robert 

eller Anton på matten. Anton han har skrivandet då, och ”matte-tänket”, och 

”matte-tänket” har ju Johan också. De kan då tillsammans resonera vilket 

gör att Johan får ägna sig åt problemlösningen och utmanas i den. Han be-

höver inte tänka på det här skrivandet utan det sköter Anton. Men de kan 

snacka ihop sig om matten och resonera: ”Jo, men så här är det nog…” Sedan 

får han skriva vid ett annat tillfälle, för om han måste skriva också blir det 

bara ett hinder för honom. (Lärare 4) 

Lärare 4 ser det som en utmaning att hela tiden hitta uppgifter som ligger på 

gränsen. Han betonar att det gäller för alla elever i klassen: 

Johan sitter med mig ibland. Vi kör muntligt, och ibland får han skriva 

också: vi blandar lite. Man kan ju inte lägga ner skrivandet helt, utan det 
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måste han också träna på. Jag jobbar många gånger en–en med honom. Det är 

viktigt att vi har den kommunikationen – och att jag kan utmana. (Lärare 4) 

När eleverna brevväxlar med Trolli, har Lärare 1 en strategi för hur breven 
besvaras: 

Jag formulerar alltid en följdfråga. När jag formulerar frågan tänker jag på 

den enskilda eleven. Det gäller att anpassa, utmana, få eleven att tänka, och 

göra det lagom svårt. (Lärare 1) 

Lärare 2 berättar att Jens hade stora svårigheter med att skriva när han gick i 

årskurs 2, men att det med sekreterarhjälp gick utmärkt. Hans fantasi och 
berättarförmåga var god, men förutsatte stöd för att omsättas i skrift: 

Jag skrev åt honom och så kunde han rita bilder till. När han sa och jag skrev 

då flödade det fram! Det hängde alltså inte på förmågan att sätta ihop men -

ingar i huvudet och få fram en historia, utan det hängde på själva skrivandet. 

”Jag kan skriva åt dig, jag kan vara din sekreterare. Det är helt okej, nu skriv -

er vi, du berättar och jag skriver.” Jag skrev precis som han sa för det var ju 

viktigt att det blev hans berättelse. Sedan läste jag högt vad jag hade skrivit. 

Ibland hörde han hur tokigt det blev om han sa en mening som blev talspråk-

lig. Då sa han: ”Nej” och så kunde han ändra så det blev mer skriftspråkligt. 

(Lärare 2) 

Lärare 1 vinnlägger sig om att ge barnen ett förråd av ord som de direkt kän-

ner igen: 

De där orden kommer ju igen i alla småböcker och för att underlätta för bar-

nen vill jag ha en period när vi jobbar lite extra med det innan jag ger läs -

läxor. Meningen är att barnen ska få en ordbank av högfrekventa ord. När de 

sedan läser i småböckerna ska de ha ord som de inte hakar upp sig på hela ti-

den. De upprepar de här orden många gånger så att de sedan finns där o ch de 

inte sitta där och ljuda dem. Jag vet ungefär vilka ord de behöver kunna innan 

det är riktigt meningsfullt att jobba med småböckerna, och de orden ser jag 

till att de finns med i dikteringarna. När de sedan läser ska det kännas lyckat. 

Jag tycker att småböckerna är suveräna. Jag kan hela tiden ligga på gränsen 

till vad barnen klarar av, alltså lagom utmaning. 

För att eleven ska känna att han eller hon lyckas samtidigt som det blir en 

utmaning, anpassar Lärare 1 medvetet svårighetsgraden på böckerna. Det är 
även viktigt att göra eleverna delaktiga: 

Ibland backar jag tillbaka, och så får de en enkel bok så det flyter lätt. Ibland 

vill de själva ha en svårare bok, och ibland säger jag: ”Jag tycker du ska ta en 

utmaning. Du kan läsa halva boken, men du får läsa hela om du vill. Gör 

streck och frågetecken när du läser.” Så att de själva får vara med och be-

stämma hur långt de ska läsa i boken. (Lärare 1) 
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Lärare 2 utmanar eleverna att förklara hur de går till väga när de löser mate-
matiska problem. Hon framhåller att det finns flera sätt att räkna på; olika 

sätt att komma fram till svaret: 

Lektionen börjar med gemensam genomgång. På tavlan skriver Lärare 2 upp 

några räkneuppgifter med tiotal och ental, och visar ett sätt för hur man kan 

räkna. Hon förklarar att man kan börja med tiotalen och sedan ta entalen: 

70 + 11 = 70 + 10 + 1 = 81. ”Man kan också göra på andra sätt”, säger Lärare 

2. ”Nu vill jag veta vilka sätt ni räknar på. Det finns flera sätt som går jätte-

bra, men det kan finnas sätt där man gör det på ett krångligt vis, och sedan 

när talen blir större och svårare kommer det inte att fungera.” Sedan frågar 

hon: ”Är det någon som räknar på något annat sätt?” Sara förklarar sitt sätt att 

räkna på: hon börjar med addera tiotalen. Sedan adderar hon entalen i fallan-

de storleksordning. Skutligen slår hon ihop summan av båda räkneoperation-

erna. ”Jag gör också som Sara!” säger en elev. Elin förklarar hur hon räknar, 

medan läraren skriver upp det på tavlan. ”Är ni med på hur Elin tänker?” frå-

gar Lärare 2. Eleverna tänker en stund. Så utbrister Erik: ”Ja, det är ju en-

kelt”, varpå han förklarar hur han förstått det. De kommer slutligen fram till 

fyra olika bra sätt att räkna på. (fältant., 29 sept. 2009) 

Lärare 5 framhåller vikten av att lyfta fram eleverna – det gäller alla elever – 
så att de får lyckas och att de får utmaningar på lämplig nivå. Det är av 

största vikt att utmaning står i relation till förmåga. Det är därtill grundläg-
gande att som lärare noga planera undervisningen så att det blir en koppling 
till läroplanen. Det är betydelsefullt att den som till exempel läser special-

engelska även tillägnar sig grunderna i skolengelskan, det måste vara både 
och: 

Det finns en engelskspråkig elev i klassen som har ett eget spår. Han läser 

böcker på engelska som vi sedan diskuterar, han en annan elev och jag. Det 

får inte bli tråkigt! Men det är viktigt att vara med på skolengelskan också för 

att klara proven sedan. Proven är uppbyggda på ett visst sätt som bygger på 

skolengelskan. Jag har ett exempel på en engelskspråkig elev som bara läst 

specialengelska och som misslyckades på proven. Han hade inte lärt sig re -

flektera över språket. (Lärare 5) 

För att främja samarbete mellan eleverna kan man även arbeta med Robolab, 

menar Speciallärare B. Robolab består av en robot med en datorstyrd hjärna, 
som man kopplar ihop med legobitar och får att göra olika saker. Roboten 

programmeras via ett datorprogram. Eleverna får ett uppdrag som de arbetar 
med i små grupper om två till fyra elever. De ska lösa problemet med hjälp 
av roboten, legobitar och programmet som man programmerar roboten med. 

Om man tänker motivation, så är arbete med lego, robotar och datorer något 

som de flesta elever tycker är spännande – ett nytt sätt att lära. Sedan får de 

en utmaning som de ska försöka lösa. Jag säger innan de börjar arbeta, att nu 

ska ni få jobba som ingenjörer i ett riktigt företag. Det är verklighetens sätt 

att jobba: samarbete, lösa problem tillsammans och gemensamt komma fram 
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till något positivt. De här robotarna öppnar för samarbete. Det är ett sätt att 

arbeta på, men det finns många andra sätt som man kan göra det på. Övningar 

där eleverna måste tänka, tänka tillsammans. (Speciallärare B) 

9.3.4 Form och funktion 

I datamaterialet framträder krav på struktur på olika nivåer. Det handlar både 
om yttre fysiska strukturer och strukturer i lärandeprocessen. Vissa struktu-

rer som lärarna skapar är permanenta medan andra är tillfälliga. De enskilda 
eleverna har också varierande behov av struktur, påpekar lärarna. 

Undervisningen i de fyra klassrummen följer vanligtvis en viss ordning. 

Lektionerna har en gemensam inledningsfas där läraren sammanfattar vad 
eleverna redan kan och introducerar vad de ska arbeta med under lektionen. 
Därefter följer undervisningsfasen där läraren är förebild och ger eleverna en 

modell för lärandet. Eleverna arbetar sedan på det representativa stadiet där 
de får pröva sig fram för att kunna ta till sig kunskapen och göra den till sin 
egen. Lektionen knyts ihop genom att läraren sammanfattar. Eleverna arbetar 

i olika gruppkonstellationer beroende på sammanhanget. 
Lärandet sker således först gemensamt, sedan enskilt – från social dialog 

till ”inre tal”. Under den senare fasen arbetar lärarna ofta en–en med elev-

erna. Enligt Lärare 1 skapar gemensamma genomgångar samhörighet och 
därför inleder hon alltid ett nytt moment på detta vis: 

Man gör saker i hela gruppen och sedan kan man bryta ner vissa moment till 

individnivå. Det är viktigt att man gör det tillsammans först så alla får känna 

att de är med. Sedan kan vissa elever utveckla det vidare, medan andra bara 

jobbar med en liten del av det. (Lärare 1) 

Även Lärare 4 menar att det är viktigt att ha en gemensam bas. När alla job-

bar inom samma område kan man fråga och prata med den man sitter och 
jobbar med: 

Man kan befinna sig på olika ställen i kapitlet eftersom man jobbar i olika 

takt, en del jobbar fort och några tar lite länge tid på sig, men det är samma 

sak det handlar om. Man kan diskutera vinklar med sin kamrat även om han 

ligger tio sidor längre fram. Av den anledningen har vi gjort så nu att vi är på 

samma kapitel, vi börjar och slutar samtidigt. Sedan hinner man göra olika 

mycket. En del behöver extra uppgifter för att de är väldigt duktiga och job -

bar fort och behöver mer utmaning. (Lärare 4) 

Den gemensamma genomgången skapar samhörighet och ger nya perspektiv. 
Det syftar till att utmana tänkandet, menar Lärare 4, och fortsätter: ”…och 

någon kanske ställer den där frågan, som jag inte vågade ställa.” 
Lärarna framhåller betydelsen av att upprätthålla en balans mellan form 

och funktion i undervisningen. Fokusskiften förekommer kontinuerligt på 

olika nivåer. Det gäller också att ta tillvara tillfällen som ges för att engagera 
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eleverna och väcka deras nyfikenhet menar lärarna. Ett exempel på hur Lär-
are 1 skapar engagemang samtidigt som eleverna arbetar strukturerat med 

bokstäverna, uppmärksammades vid en klassrumsobservation: 

En måndagsmorgon när eleverna kommer till skolan upptäcker de att det är 

skrivet på blädderblocket. Det står: 

Ho, ho, ho, Klass 1! 

Jag har haft det rik tigt roligt i helgen och trollat med 

mitt namn: liTorl (Trolli). 

Det utbryter förvåning och entusiasm i klassrummet. Eleverna vill också 

trolla med sina namn. De får sina namn på remsor, klipper isär bokstäverna, 

och ”trollar” med namnen. Medan de sätter ihop sina bokstäver på olika sätt 

samtalar de livligt. Lärare 1 och lärarstudenten deltar i arbetet. Efter en stund 

samlas alla åter på blå mattan. De visar sina bästa förslag för varandra, jäm-

för, fnissar och kommenterar. Sedan sätter de upp bokstäverna i en alfabet-

stapel. De jämför: Vilka bokstäver finns det mest av? Vilka finns det minst 

av? Vilka är stora, och vilka är små? (fältant., 25 nov. 2008) 

När Klass 1 (årskurs 2) arbetar med sagotemat plockar de ut vissa delar och 

arbetar strukturerat med dem. Syftet är att utveckla och underlätta skrivan-
det. När de till exempel arbetar med att beskriva trollets olika kroppsdelar, 

fortsätter de med att komparera adjektiv: 

Adjektiven har vi plockat ut och jobbat med: liten, mindre, minst; glad, gla -

dare, gladast; stor, större, störst. Vi har plockat ut de adjektiv som inte är rik-

tigt regelbundna och skrivit upp dem på tavlan. Så har barnen i sin skrivbok 

[Finboken] fått skriva av de orden och sedan rita bilder som passar till orden. 

I Finboken skriver de någonting som är värt att spara, och då har de ofta, 

inte alltid, gjort en kladd tidigare som de får rättad av mig – ungefär på den 

nivå där man ligger, alltså inte supernoga, att allt måste vara rätt. Det kan bli 

ett för stort arbete för en del av barnen. (Lärare 1) 

När Lärare 1 ser eleverna arbeta registrerar hon vad de lärt sig och vad som 

försvårar för dem. När de arbetade med sagotemat såg hon exempelvis att 
många stavade fel till ”troll”: 

Det låter ju som att det ska stavas med ”å”, så det är ju inte så konstigt att det 

blir fel. Jag skrev upp ordet på tavlan och påpekade att det stavas med ”o”. 

Det är ganska vanligt i svenska språket att det låter ”å” men stavas med ”o”, 

sa jag. Vi bygger ofta övningar på rimord, där vi skriver långa listor. Barnen 

fick nu komma på så många ord de kunde som rimmar på ”troll”. Det blev 

många ord. Vi skrev upp orden på tavlan, för att se att de faktiskt stavas lika-

dant som ”troll”: boll, kontroll, protokoll, roll, fjärrkontroll… Så gjorde vi li-

kadant med ”stoppa” och ”klocka”, och så vidare. Det blev väldigt många lis-

tor som de sedan fick skriva av. (Lärare 1) 

Lärare 1 menar att det är viktigt att uppmärksamma eleven på mönstret. Det 

underlättar i det fortsatta skrivandet. 
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Jag plockar ut andra delar också. Nu när de skriver s agor blir det ibland dia-

loger och då har vi pratat om talstreck. Det har vi gjort tidigare också, men vi 

repeterar det nu. När det gäller skiljetecken har jag gjort i ordning ett eget 

material med små kort där det står olika meningar, eller frågor eller u trop, 

fast det står bara ett streck på slutet: ”Trollen sover under stenen_ Draken le-

tar efter sin skatt_ Aj, jag slog mig_ Var är prinsen_”. Typ sådana frågor. 

Och allt är lite sagoinspirerat, eftersom det är sagor vi jobbar med nu. (Lärare 

1) 

När Lärare 1 arbetar med sagotemat kommer hon på att hon borde ha gjort 
vissa saker i en annan ordning. De två grupperna arbetar med trollet respek-

tive trollskogen. När eleverna skriver i sina friskrivningsböcker, uppmärk-
sammar Lärare 1 att många får problem med ord som stavas med ”gt”: roligt, 
tovigt, grenigt, mossigt, smutsigt… Hon inser då att hon borde gått igenom 

konsonantkombinationen innan eleverna fick skriva på egen hand: ”Det hade 
sannolikt underlättat för dem, och då hade det inte behövt bli så många stav-
fel.” 

Eftersom jag missade det får jag gå tillbaka och gå igenom det. Om jag hade 

tänkt till lite skulle jag ha förstått att jag borde ha gjort det innan. Jag hade 

tänkt att jag skulle göra så, men i min iver att komma vidare så missade jag 

det. Det jag kan göra nu är att säga till barnen: jag har sett att ni hittar på och 

skriver fantastiskt många bra adjektiv. Men någonting som är lite klurigt i 

svenska språket är ord som smutsigt, tovigt, roligt, mossigt. Vi kan lära oss 

knep för hur man kan göra för att det ska bli lättare att skriva dem. (fältant., 

3 maj 2010) 

Ytterligare ett exempel på språkligt fokusskifte observeras när Lärare 5 under 

en engelsklektion tar fasta på en elevs yttrande och jämför särskrivningar i 
engelska och svenska. I engelskan ändrar inte särskrivningarna betydelsen 
vilket ofta är fallet i svenskan. 

Lärare 5 har engelska i Klass 4. Klassen arbetar med ett avsnitt i boken Good 

Luck  som handlar om julen. Läraren tar upp och förklarar svåra ord och be-

grepp och skriver upp dem på tavlan. Sedan läser de texten. Först läser lär-

aren, och sedan läser de tillsammans i korus. Läraren uppmanar eleverna att 

ha ögonen i boken när de läser. ”När det gäller engelska är det särskilt viktigt 

att se hur orden ser ut”, säger han. De sjunger We wish you a merry Christ-

mas. En elev frågar varför vi säger ”God jul” och engelsmännen ”Merry 

Christmas”. De resonerar omkring detta. 

Eleverna vill sjunga en engelsk sång till och önskar få sjunga den med 

musik. Läraren tillmötesgår och ordnar musiken (den finns  inspelad). Andra 

versen finns inte med på skivan, den är egentligen för svår, men eleverna vill 

sjunga den ändå. Läraren läser då texten, sedan läser de den tillsammans och 

slutligen sjunger de den. Alla sjunger med. 

Därefter går Lärare 5 igenom glosor och fraser till nästa gång. Varje elev 

får en egen lapp med dem. De läser fraserna: Christmas tree, Christmas din-

ner, Christmas Eve, Christmas Day, Christmas carols. De kommer in på sär-

skrivningar i engelskan. I engelskan delar man gärna på sammansatta ord , sä-
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ger Lärare 5. De uppmärksammar att det i svenskan, till skillnad från engels-

kan, kan bli en helt annan betydelse om man särskriver ord. De tar några ex-

empel och jämför: blind hund – blindhund; sjuk sköterska - sjuksköterska. 

Eleverna ser ut att vara mycket roade av detta och kommer med flera exem-

pel. En elev säger: ”Utanför en affär stod det: ʼFryst kyckling leverʼ”. Stor 

munterhet utbryter. 

De engelska fraserna läses igen. Nu är det en elev som läser före och så 

läser de alla tillsammans. Johan läser med. Lärare 5 berättar att han tidigare 

absolut inte velat säga någonting på engelska. I det engelska läromedlet ingår 

skrivövningar. Johan vill inte skriva i dag. Lärare 5 slår sig då ner och sam-

talar på engelska med honom i stället: ”Do you want some apple?” Lektionen 

avslutas med att de tittar på en film som ingår i en serie: ”Magnus & Brasse-

pedagogik”. (fältant., 15 dec. 2009) 

I november i årskurs 1 arbetar Klass 1 med att göra allitterationer på ljuden i 

praxisalfabetet. Av dessa gör de sedan animerade filmer som de får hjälp av 
ett filmteam att spela in. Eleverna arbetar två och två med uppgiften. Lärare 

1 berättar att hon har en medveten tanke om hur eleverna arbetar ihop som 
varierar beroende på arbetsuppgift och sammanhang: ”Tanken är att locka 
fram det positiva hos varandra”, säger Lärare 1. 

Eleverna kommer in från rasten och sätter sig på blå mattan. De pratar om fil-

men de ska göra och kommer med olika förslag. Läraren understödjer sam-

talet. De frågor som ställs är öppna och tillåter olika svar. Läraren börjar med 

att gå igenom uppgiften och ge en modell för hur man kan göra. Hon tar en 

praxisbild och de gör ett par exempel gemensamt. Sedan får eleverna två och 

två en praxisbild. Eleverna pratar livligt med varandra och provar olika idéer. 

Hela tiden går Lärare 1 och lärarstudenten runt i klassen och samtalar med 

eleverna. De ger inga färdiga lösningar ,utan hjälper dem att själva komma 

fram till hur de kan göra. När allitterationen är klar börjar de tillverka figurer 

i kartong. De funderar över och försöker föreställa sig hur det ska se ut på fil-

men; vad är det som ska vara bakgrund och vad är det som ska röra sig? Lina 

och William har fått ett ”o”. De gör en fisk och bubblor, ”oooo”, som ska 

röra sig uppåt. Eleverna tar hjälp av och tycks komplettera varandra. De är så 

upptagna av att skapa sina filmfigurer, att inte ens den nyfallna snön får dem 

att vilja avsluta sina aktiviteter. (fältant., 19 nov. 2008) 

När filmen var färdig fick klassen fara till staden och se sin film på storduk 

på en biograf. Lärare 1 berättar att det väckte förtjusning hos barnen. Ele-
verna i Klass 1 förevisar gärna sina filmer och berättar för andra elever och 

föräldrar hur de gjort dem. De kan samtliga alliterationer utantill. 

TOLKNING: Här sätts det som eleverna åstadkommit in i ett vidare samhälle-

ligt perspektiv (Figur 2). Deras arbete tillskrivs värde och uppmärksammas 
av omgivningen. 
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9.3.5 Samtalande, läsande, skrivande, räknande 

Ett framträdande drag i de fyra klassrummen är att aktiviteterna samtalande, 
läsande, skrivande och räknande sker interaktivt. Exempel på detta är när 

Klass 1 arbetar med Spökägget och Klass 5 med Nattpäron. Högläsning är 
ett ständig återkommande moment i undervisningen i samtliga klassrum. 
Högläsningens syfte är främst att skapa en gemensam upplevelse menar Lä-

rare 4. Högläsning används också som utgångspunkt för skrivandet – ett 
redskap för lärandet. Vägen dit ser emellertid olika ut för olika elever, påpe-
kar lärarna. Vikten av meningsfullhet, att eleverna upplever att skrivandet 

fyller en funktion, framhålls. Syftet med skrivandet blir påtagligt när de 
brevväxlar eller skriver e-post till en mottagare. Att skriva e-post med elev-
erna kan vara ett sätt att få igång skrivandet, menar Lärare 1: 

Med några barn har jag gjort så att vi skriver mail till varandra. Om något 

barn inte velat skriva, eller inte fått ner så mycket i skrift överhuvudtaget, har 

min utmaning varit att skriva en tillräckligt bra fråga som de vill svara på – 

att få in värdet av att kommunicera ett budskap. De kan då tycka att det är ro -

ligt när de ser den röda flaggan som visar att de har fått mail: ”åh, nu har jag 

fått brev här!” Det gjorde jag med en elev under ett helt läsår. Jag fick honom 

inte att skriva många rader i skrivböckerna, men han skrev mail! Nu går han 

på gymnasiet, och det har gått bra för honom. Han kom in på det program 

som han önskade. (Lärare 1) 

Lärare 2 berättar, att när Oscar förstod syftet med att skriva och vad han 

kunde använda texten till, ökade motivationen. Han insåg också att det var 
lättare att läsa det han själv hade skrivit, eftersom han visste vad som stod i 

texten. När han upptäckte det, ville han gärna läsa upp det han skrivit för 
klasskamraterna. 

Ett arbetssätt som Lärare 2 förespråkar är att arbeta med små white-

boardtavlor, vilka görs av vitt ritpapper som lamineras. Eleverna tilldelas, 
par- eller gruppvis, var sin sådan whiteboardtavla, en tygbit och en white-
boardpenna. Sedan kan läraren ge eleverna uppgifter, som till exempel att 

skriva en mening och hoppa över ett ord, för att sedan fråga dem: ”Vad 
skulle man kunna skriva för ord här? Diskutera med din kompis eller i grup-
pen.” 

I stället för att de ska sitta och räcka upp handen, ”jag vet, jag vet, jag vet!”, 

så skriver de på whiteboardtavlan. De får diskutera med varandra och komma 

på olika förslag. Nu kan de i lugn och ro skriva ner de förslag de kommer på, 

och när de är klara och vi har de olika förslagen kan vi prata igenom dem: 

Stämmer de? Stämmer de inte? Det här sättet att arbeta trappar ner det 

stressmoment som annars är så vanligt: ”Händerna upp när man är klar!” 

”Åh, dom är klara, men vi kommer inte på någonting!” (Lärare 2) 

Lärare 1 lyfter fram de rika upplevelser som litteraturläsningen kan ge, och 
framhåller litteraturens viktiga roll i undervisningen: 
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Litteratur, det är ju det som är livet på något vis, som ger glädje i det lilla och 

som inte behöver kosta så mycket. Det är att kunna få en inblick i hela värl-

den, i olika miljöer och i historiska och kulturella sammanhang, fastän du sit-

ter här i skolan. Det är viktigt med högläsning, att hitta riktigt bra böcker som 

fångar barnen och att de får en gemensam upplevelse. Att man slutar med det 

man håller på med och bara lyssnar i stället. Och de säger: ”…men fröken, 

sluta inte nu.” (Lärare 1) 

Vid friskrivning brukar Lärare 1 också använda böckerna, till exempel 

Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio. Hon berättar att hon lärt ut det här sättet 
att arbeta med text till sina kollegor. Lärare 1 ser till att hon har en bit kvar 

på lektionen när hon läst ut boken, och så får eleverna skriva upp alla viktiga 
personer i den. De får sedan välja ut en av personerna att identifiera sig med. 
Någon skriver: ”Jag är riddare Capo. Jag sitter i tornet och tittar ner över den 

döda sjön. Jag hoppas att livet ska komma in här snart.” 

Då är man en av personerna, man kan till exempel vara Miramis, eller tanten 

i fruktaffären som gav honom det där äpplet. Alltså man väljer en av perso-

nerna och så skriver man som om man är den här personen. Jag har gjort det 

här i flera klasser och det är aldrig någon som har sagt: ”Jag vet inte vad jag 

ska skriva”. Alla har varit inspirerade och tyckt att det har varit lätt och roligt 

att skriva. De har skrivit jättemycket, de har skrivit så bra. De har ju fått välja 

vilken person de vill identifiera sig med, och så är historien spännande och de 

får skriva fritt – att det inte är en massa frågor som de ska svara på som står i 

texten. De bestämmer själva och får fantisera. Så här har jag gjort med flera 

böcker. (Lärare 1) 

Lärare 1 säger att hon försöker få sina elever att utveckla ett förhållande till 

texten, vilket hon gör genom att de får träna sig i att ställa frågor till den. De 
får sätta sig in i författarens situation, och tänka ut vad till exempel Nils 
Holgersson och gåsen talar om i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons under-

bara resa. 

Jag läser lite i Nils Holgerssons underbara resa. Jag läser inte så långt till en 

början med avsikt att de inte ska tröttna, för jag tycker att den är lite svår för 

barnen att ta till sig. Jag läser en bit och säger: ”Så sitter Nils Holgersson där 

på gåsens rygg, och vad pratar de om?” De får skriva ner det – och då skriver 

de en dialog. (Lärare 1) 

Enligt Lärare 1 är det här ett bra sätt att få eleverna entusiastiska och tycka 

att det är kul att skriva: ”Då flödar det fram. Även de som har svårt för att 
skriva dras med.” Det är viktigt, så eleverna kommer igång med skrivandet. 

Men det är nödvändigt att handleda dem även i friskrivning, och lära dem 
skriva olika typer av texter: brev, dikter, dialoger, berättelser, faktatexter och 
argumenterande texter. Lärare 1 framhåller även vikten av, att eleverna skri-

ver texter de kan känna sig stolta över – det är viktigt för självkänslan. 
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De får skriva fritt direkt från hjärtat så mycket de vill, sida upp och sida ner, 

som man inte rättar. Men det är viktigt att man faktiskt handleder dem i fri-

skrivning. Texterna behöver inte vara så långa, men innehållsrika, och att 

man lär dem skriva olika typer av texter. Jag har känt det som en utmaning 

ända sedan jag började som lärare att det ska bli någonting av deras texter 

som är värt att spara. De skriver i Finboken, och de skriver bara på höger-

sidan där, och så försöker jag få till någon liten bilduppgift som de klistrar in 

i boken. (Lärare 1) 

Lärare 4 väljer noga böcker för högläsning. Han menar att det gäller att hitta 
böcker som ger annorlunda läsupplevelser, det vill säga den typ av böcker 

eleverna sällan själva väljer. Boken klassen lyssnar på nu heter Kensukes 
rike (Morpurgo, 2001): ”en modern Robinson Kruse”, som bibliotekarien re-
kommenderat. Den handlar om en familj som seglar jorden runt. De har en 

pojke och en hund som faller överbord. Pojken räddar sig upp på en ö där det 
bor en japan som kom dit efter att hans skepp förlist under andra världs-
kriget. Så småningom utvecklas en vänskap mellan dem och japanen lär 

pojken att måla och tillverka olika saker. Pojken i sin tur lär honom eng-
elska. Innan Lärare 4 högläser en bok för eleverna läser han den först själv. 
Det bör inte vara för många personer i boken, eftersom eleverna då har svårt 

att följa med: 

Det ska vara ett litet persongalleri så att alla kan hänga med. I den här boken 

är det fem: pojken, hunden, japanen och pojkens föräldrar. Om det är fler h u-

vudpersoner i en bok som ska högläsas bör de olika rollfigurerna ha starka 

karaktärer så det lätt går att skilja dem åt. Även platsen bör vara begränsad så 

att eleverna har lätt att skapa sig en bild av den. (Lärare 4) 

Den här lektionen ska Lärare 4 läsa kapitel 7 i boken Kensukes rike. Kapitel 

7 är 43 sidor, och de räknar ut att det blir 22 uppslag. Lärare 4 börjar med att 

återkoppla till tidigare läsning i boken för att de ska komma in i handlingen. 

Sedan börjar han läsa. Flera av eleverna har en bok framför sig och tecknar 

medan läraren läser. Andra halvligger med slutna ögon och bara lyssnar. Jag 

upplever att det är lugnt och fridfullt i klassrummet. Johan ritar fint och de-

taljerat i sin teckningsbok medan läraren läser. Linus  tecknar också. Han gör 

en blyertsteckning och använder en penna med tyngd i som underlättar för 

honom. Lärare 4 framhåller värdet av ”att fånga ett motiv, göra sig en bild i 

huvudet, och få ner det på pappret med handen.” 

När Lärare 4 läst färdigt kapitlet lägger han ifrån sig boken och de sam-

talar om vad de hört. Svåra ord förklaras, begrepp reds ut. ”Vad är en kim-

ono?” Johanna: ”Jag har en sådan; vi köpte den i Thailand.” När Lärare 4 

förklarar, använder han många olika sätt i sina beskrivningar. Han ritar på 

tavlan, exemplifierar, visar i handling, för en dialog: ”Tänk er att …”. Han 

kontrollerar att eleverna har förstått. De kommer apropå jorden runt -resan in i 

en diskussion om kulturkrockar: vad man kan lära sig av varandra, och vad 

som kan ställa till problem. De anknyter också till en bok de tidigare läst. 

(fältant., 6 nov. 2009) 
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Enligt Lärare 5 har en del elever svårt för att fantisera när de skriver. Då kan 
strukturen i Nattpäron hjälpa dem: 

Nattpäron går ut på att bejaka fantasin också. Det finns elever som har jätte -

svårt med fantasiskrivning. Då kan en strukturering av hörnstenarna hjälpa 

dem lite. De behöver inte fantisera, utan kan välja riktiga personer och riktiga 

platser. De kan använda ett problem som de känner till och viljan har att göra 

med hur man ska lösa problemet – utan vilja blir det ingen förändring. Man 

kan ta erfarenheter som man har och lägga in i det i berättelsen. Å andra sid -

an finns det inga gränser för vilka platser man kan ta om man använder fant-

asin. Då behöver man inte ens använda platser som finns. (Lärare 5) 

Lärarledda textsamtal är vanligt förekommande i undervisningen. Syftet med 

textsamtalen är att eleverna ska ta till sig innehållet i texten. Lärare 5 menar 
att den gemensamma textläsningen skapar möjligheter för dem, att tillsam-
mans reflektera över innehållet: 

Lärare 5 och fyra elever arbetar med textsamtal utifrån ett avsnitt i läroboken 

Samhällskunskap 4–6 (Larsson, Stålnacke & Åsgård, 1995). Läraren har 

segmenterat texten i lämpliga avsnitt, och eleverna turas om att läsa. Efter att 

ha läst ett stycke stannar de upp och samtalar och reder ut eventuella oklar-

heter. När ord och begrepp dyker upp som läraren bedömer kan orsaka pro -

blem, klargörs de innan läsningen fortsätter. 

För att få alla elever med i samtalet, anknyter Lärare 5 till något person -

ligt: ”Du har väl en hundvalp hemma?” När han uppmärksammar att en elev 

inte sagt något på en stund, försöker han genom en personlig fråga få med 

honom eller henne i samtalet. Han använder elevens namn eller tilltalar dem 

”du”. Efter ett yttrande från Mattias förstärker han och bygger vidare på vad 

som sägs: ”Här har vi något viktigt. Vad säger ni om det?” (fältant., 28 april 

2009) 

Klassrumsobservationen gör det tydligt, hur det eleven säger uppmärksam-
mas, tillskrivs betydelse och får ingå i det fortsatta samtalet. 

9.3.6 Muntlig framställning 

Ett överraskande resultat som under studiens gång mer och mer framträdde i 
datamaterialet var betoningen på muntlighet i undervisningen. Muntlighet 
förekom på samtliga stadier och i olika ämnen och genrer. Det handlar såväl 

om berättande och beskrivande som utredande och argumenterande texter. 
Det sker en progression i krav på de uppgifter lärarna ger eleverna. Beto-
ningen på muntlighet kommer till uttryck på lite olika sätt i klassrummen. 

Lärare A har infört Speech på schemat: 

Jag var lite imponerad av Lärare A: han införde ju det amerikanska skol-

ämnet Speech i sin klass […] Eleverna har hemuppgifter som de ska komma 

och berätta om. (Lärare 5) 
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I Lärare 5:s klass har införts ett moment som kallas nyhetsmorgon. Där har 
oftast två elever i uppgift att ta med sig någon nyhet och presentera den för 

klassen. Oftast är det något ämne som kan fördjupas så att presentationen 
följs av en diskussion. Lärare 5 menar att denna form bidrar till att avdrama-
tisera den muntliga framställningen: ”Nu är det jag som presenterar min 

nyhet i dag, och det är jag som vet vad den handlar om.” Nyheten kan elev-
erna lika gärna ta från text-tv, datorn som från någon tidning och de kan 
presentera den på olika sätt. Lärare 5 understryker betydelsen av muntliga 

framställningar i alla ämnen. Han anser att det är en demokratifråga att 
kunna ställa sig upp och tala inför en grupp: 

Vi har mängder av muntliga övningar hela tiden, inte minst i svenskan, men 

även i SO, NO och i engelskan naturligtvis. (Lärare 5) 

I engelskan tränar eleverna ofta korta dialoger som de antingen gjort själva, 
eller fått i uppgift att göra utifrån ett tema: 

…och där är det lika viktigt med den muntliga framställningen för alla. Det är 

ju inte specifikt för den som har läs - och skrivsvårigheter, utan alla tränar 

kommunikationen muntligt. (Lärare 5) 

Lärare 5 arbetar målmedvetet med att lära eleverna strategier för hur de kan 

presentera en text. Eleverna får lära sig skillnaden mellan att läsa och att 
läsberätta den text som ligger till grund för framställningen, så redovis-

ningen inte innebär att de bara läser upp sin text. Han menar att det är viktigt 
att vara förberedd så att det inte kommer som en chock när de senare i sin 
utbildning ska redovisa muntligt: 

Den här texten har jag gjort till min, jag kan berätta den utan att läsa, men jag 

kan ha några stödord för minnet. Jag har texten framför mig, men jag läser 

den inte. Där kan jag känna att vi i årskurs 4 och 5 i mångt och mycket tränar 

just det här: att gå från en skriftlig till en muntlig text; att det då är en pro-

cess. (Lärare 5) 

Lärarna ordnar på olika sätt en yttre struktur som lyfter fram det muntliga. 

Exempel på detta är talarstolen och sagotronen. Den muntliga framställ-
ningen sker också i olika former som berättande, diktläsning, bokrecens-
ioner, redovisningar och argumentationer. Lärare 5 har ordnat en talarstol av 

två brödbackar framme i klassrummet där de som ska tala får stå så att de 
kommer upp i höjd: 

Eftersom vi har höga arbetsbord så är det inte bra att stå på golvet för då är de 

som sitter på högre nivå än den som talar. Det blir också lite speciellt när man 

kommer upp lite. Om man gör det här från början är det sällan någon som 

drar sig ur. Att säga, när det är redovisningar och muntliga bokrecensioner, 

att man ska stå upp, så man syns. På det sättet kan man avdramatisera det 

ganska bra. (Lärare 5) 
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Lärare 1 berättar hur hon arbetar med dikter inom sagotemat. Dikten har en 
annan struktur än berättelsen, och där behöver eleverna vägledning, menar 

hon. ”De behöver lite hjälp för att upptäcka dikten.” 

Jag gjorde i ordning ett litet kompendium med fyra dikter i olika svårighets -

grad. Så läste jag lite dikter för dem för att visa på den här rytmen som be-

hövs när man ska läsa dikt. De jobbade ihop två och två och alla fick börja 

med den första dikten. Först fick de läsa dikten högt för varandra när de satt 

vid bordet. Sedan fick den som läste ställa sig upp som för at t läsa upp den 

för någon, stå upp så att det blev lite högtidligt. Sedan fick de fortsätta med 

dikt nummer två om de hann med. Alla hann till dikt nummer tre, och några 

hann börja på den sista dikten också. Det var Gustaf Frödings Ett gammalt 

bergtroll. Den var egentligen alldeles för svår, och det hade jag sagt till barn -

en. Men några hann med och ville prova på den. Efteråt samlades vi och alla 

fick läsa upp en dikt. Antingen läste de den korta dikten, och då läste de hela, 

eller så valde de den långa dikten och läste en vers var. (Lärare 1) 

Lärare 1 funderar vidare över dikten Ett gammalt bergtroll: 

Det är ju en dikt som man måste lyssna på, och det kan kanske vara svårt att 

förstå innehållet. Jag läste den för dem, och försökte göra det med värm-

ländsk dialekt, det lilla jag kan. Vi har en pojke i klassen som kommer från 

Värmland. Han kände igen den här dikten, och tyckte det var jätteroligt. Vi 

fokuserade på innehållet i texten: Vad var det den här dikten handlade om 

egentligen? Även om dikten var för svår för de flesta barnen att läsa, så fick 

de möjlighet att lyssna på mig i stället, samtidigt som de hade texten framför 

sig och kunde följa med i den. (Lärare 1) 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv förefaller muntlig framställning vara av 
stor betydelse. Lärare 5 berättar om hur Tilda, en elev med dyslexidiagnos, 

kommer till sin rätt i dessa sammanhang: 

Tilda är fenomenal vid muntliga redovisningar. Vi hade redovisning av den 

här musikalen för föräldrar på scenen i går. Hon står med tre lappar med 

några stödord på, och berättar fritt från hjärtat, med rejäl kroppshållning och 

med magstöd. Alla hör vad hon säger: intonationen är perfekt! Hon är otroligt 

bra på det. Det kändes så tydligt, att här var hennes läshandikapp inte något 

problem. Men resan dit, där fanns det naturligtvis hinder: hinder med svårig-

heterna i läroböckerna, hinder att skriva… Tilda var väldigt nöjd med det 

hon gjorde, jättenöjd. Det var samma sak när en lärarstudent var här, och de 

jobbade med vikingatiden. Då gjorde Tilda en muntlig redovisning, som 

även den var bland det bästa jag har stött på. Hon övar mycket hemma, och i 

skolan naturligtvis – och hon får erkännande från sina kamrater för det här 

också. (Lärare 5) 

Det ligger mycket arbete bakom den muntliga framställningen. Lärarna ar-
betar med skrivandet för att lägga grunden och skapa en struktur som un-

derlättar. Lärare 5 berättar att Tilda förbereder sig skriftligt vid datorn. ”Hon 
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tillhör ju också de för vilka de kompensatoriska delarna fungerar jättebra. 
Hon tycker till exempel att Stava Rex är en fenomenal funktion.” 

För att den muntliga framställningen ska bli positivt för den som redovis-
ar, är det mycket viktigt att medvetet arbeta med hur man ska uppföra sig 
som publik, menar Lärare 2. Hon berättar om en lyckad redovisning som 

Oscar gjorde när han gick i årskurs 3: 

Att vi hade jobbat med det tror jag spelade roll för Oscar när han redovisade 

sin faktabok om djur som han hade arbetat hårt med. Han hade ritat och skri-

vit – han var så inne i den där boken. Sedan ställde han sig upp i talarstolen 

och läste. Och han fick respons av kompisarna, för de lyssnade verkligen. 

Därför kunde de svara när han ställde sina frågor, och de ville svara. De 

räckte upp handen, och de sa: ”Vilken bra bok, Oscar!” Och han var jätte-

nöjd – härligt! (Lärare 2) 

I Lärare 4:s undervisning sker muntlig framställning på flera olika sätt. Vid 

en observerad lektion i geografi redovisar Emilia ett arbete om Frankrike 
som hon arbetat med en tid: 

När Emilia redovisar, visar en kamrat platserna på en stor karta som är upp-

hängd längst fram i klassrummet. Emilia har gjort ett kompendium som hon 

använder. Skrivande ligger alltså till grund för den muntliga framställningen. 

I Emilias redogörelse ingår både fakta- och omvärldskunskaper. Hon sätter in 

Frankrike både i ett historiskt och i ett nutidsperspektiv. Hon berättar om Eif-

feltornet, om Napoleon och kommer in på ön Korsika som tillhör Frankrike. 

De visar och tittar på kartan var den ligger. När Emilia redovisat färdigt är det 

dags för frågor. Hon får många olika frågor som leder till diskussioner med 

längre utläggningar. 

”Folktäthet, vad är det?” frågar Lars. En elev förklarar och Lärare 4 för-

tydligar. De tar kartan till hjälp och delar in länder i rutor och jämför sedan 

antalet människor per ruta. De talar också om att det kan vara tätt respektive 

glest befolkat i samma land, till exempel i Paris och Centralmassivet. 

De kommer in på Napoleon igen, och Lärare 4 berättar om hur Napoleon 

”satte kungakronan på sitt eget huvud”. Med utgångspunkt från Napoleon 

fortsätter de med Karl XII och Waterloo, och så småningom också Hitler. Det 

blir en lång diskussion om de stora härskarna och deras framfart, till exempel 

i andra världskriget. De resonerar om att Sverige hade järnmalm som Tysk-

land ville ha. Med utgångspunkt från järnmalm startar en diskussion om var 

järnmalmen bryts och vad den används till. (fältant., 31 mars 2010) 

Yttranden som uttrycker en längre tanke är återkommande inslag i Lärare 4:s 
pedagogiska gestaltning. Till grund för den muntliga framställningen ligger 

skrivandet. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv framkommer gång på gång 
hur elever som har svårigheter med att läsa och skriva kommer till sin rätt 
vid muntliga framställningar. Lärare 2 berättar om en episod under tiden 

Clara gick i hennes klass: 

Vi hade en teaterföreställning till julen i ettan. Då hade hon huvudrollen och 

samtidigt som hon hade huvudrollen så sufflerade hon till de andra. Hon var 
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Snövit i Snövit och de sju dvärgarna , och i en scen, någonstans i slutet, så 

skulle hon svimma. Men de som skulle fånga upp henne, dvärgarna, de stod 

två meter åt fel håll. Men då svimmar hon på något elegant vis, så hon svim-

mar fram till dem. Hon insåg, att det var lättare för henne att svimma åt rätt 

håll än för de sju som inte hade en aning om att de skulle stå på ett annat 

ställe. Hon höll sin roll genom hela pjäsen, och samtidigt kunde hon i mun -

gipan viska åt någon som glömde bort sin replik. (Lärare 2) 

Arbetslaget har regelbundet gemensamma tillfällen då någon klass står för 

programmet. Till en början hade dessa karaktären av underhållning, men på 
initiativ av Lärare 1 ändrade de inriktning och är numera mer orienterade 

mot lärande. Under höstterminen i årskurs 2 arbetade Klass 1 med ett skör-
detema. Eleverna tog med sig alla möjliga grönsaker till skolan, där grönsa-
kerna blev föremål för samtal och analyser. När det var deras tur att presen-

tera för de andra klasserna vad de arbetat med gjorde de det med hjälp av 
ramsor av Lennart Hellsing. 

Klass 1 står för programmet och hela arbetslaget är på plats. Eleverna berättar 

och exemplifierar vad de har arbetat med den senaste tiden. De sjunger 

sånger både på svenska och engelska och publiken sjunger med i refrängerna. 

Ett par elever gör en ramsa om de fyra sädesslagen som alla sedan gör till-

sammans. De sjunger, spelar, dansar och visar upp grönsaker och svampar. 

Författaren Lennart Hellsing presenteras. Ett inslag är att gissa gåtor. Elev -

erna läser upp grönsaksgåtor som de skrivit upp på lappar och publiken får 

gissa. Samma grönsak kan förekomma flera gånger. Sockerbetan är svår, men 

när den för tredje gången återkommer i en gåta, kan alla den! (fält -

ant., 18 sept. 2009) 

9.3.7 Klassrumsklimatet 

Det råder enighet bland lärarna om betydelsen av upprätthålla ett positivt 

tillåtande klassrumsklimat. Enligt Lärare A är det viktigt att alla elever kän-
ner att de duger och att de får möjlighet att lyckas i det sociala sammanhang 
de ingår i. Lärare 5 instämmer, och menar att om ett öppet synsätt till olik-

heter skapas i skolan, kan detta följa med senare i livet. 

Jag tror att en bra grupp kan göra en positiv individuell utveckling möjlig. 

Om man som enda sätt försöker individualisera undervisningen genom att 

alla bara jobbar med särskilt gjorda uppgifter för de enskilda eleverna kan 

man förlora gruppens förmåga att höja alla. Därför är det otroligt viktigt att 

jobba med gruppen, försöka få en tillåtande positiv stämning. Ge gruppen a r-

betsuppgifter där elevernas styrkor märks så man känner sig viktig och att 

man verkligen uppfattar att alla kan lära av varandra. (Lärare A) 

Lärare 4 understryker det sociala sammanhangets betydelse. Han menar att 

en grundförutsättning är att man trivs i skolan. Det gäller såväl elever som 
lärare: 
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Grundförutsättningen, det gäller alla elever – det spelar ingen roll om man 

har särskilda behov eller inte – är att man ska vilja komma hit och tycka att 

det är okej. Har man den basen att stå på kan man ta sig igenom i stort sätt 

vad som helst – om man själv vill! (Lärare 4) 

Ett utmärkande drag för lärarna i studien är deras positiva tro på att alla kan 

och vill lära sig. De menar att alla måste få chansen och de ser det som en 
utmaning att arbeta med elever som har hinder i sitt lärande. Det finns 

många exempel på elever som undervisats av lärarna i studien som trots kon-
staterade svårigheter lyckats väl i sitt läs- och skrivlärande. Lärare 1 reflekt-
erar över hur detta kan komma sig: 

Det är viktigt att veta vad det är för svårigheter de har, det har jag lärt mig. 

Man måste också ha den inställningen att alla barn vill lära sig, och är det så 

att de inte vill det så finns det alltid en förklaring. Det där att ”barn är lata” 

det tror jag inte så mycket på, utan man måste hela tiden: ”jag förstår att det 

här är jobbigt för dig” och ”vi ska ta reda på hur vi ska kunna hjälpa dig”. Att 

man gör dem medvetna om att det är ett hinder, och ”det beror inte på att du 

är sämre än någon annan. Vi måste hitta vilket stöd och hjälp du ska ha för att 

du ska förstå hur du ska göra för att lära på ditt sätt.” Man får försöka hjälpa 

dem att hitta en strategi som fungerar. (Lärare 1) 

Speciallärare B framhåller vikten av att som lärare ha en positiv tro på elev-

erna, och visa att man verkligen bryr sig om dem: 

Det är absolut det det handlar om: att man tror på dem! Det gäller ju alla ele-

ver som går i en klass, och speciellt de här eleverna som har svårigheter. Att 

de känner att man är där som en vuxen förebild som är där för att man tycker 

om dem och tror på dem och att man verkligen vill att de ska lyckas, för deras 

skull. Det får ju inte bli på grund av hot eller på grund av att jag som lärare 

ska ut i ljuset och tycka att jag är duktig – utan de måste känna att jag är med 

som ett stöd och att jag inte kommer att ge mig så lätt. Det får inte heller vara 

så: ”Nu har vi gett dig alla möjligheter och tar du inte dem får du skylla dig 

själv.” Så är det ganska ofta, tycker jag. Speciellt på högstadiet kan man höra 

att läraren säger: ”Jag har ju gjort allt, det går inte längre.” Men det är ju då 

det verkligen gäller! Att inte ge upp, utan visa eleven: ”för din skull, jag vet 

att du kan bättre. Jag vet att det kommer bli bättre om du gör det här. Jag tror 

på att du kan det – jag räknar med att du kan det!” Givetvis måste man ha en 

relation med varje elev så de känner att man tror på dem. (Speciallärare B) 

Betydelsen av att låta eleverna bli positivt synliga i gruppen framhålls av 
lärarna. De vinnlägger sig om att lyfta fram styrkor och förmågor i det soci-

ala sammanhanget, så att eleverna får lyckas. De framhåller också vikten av 
ett naturligt förhållningssätt till olikheter, för att alla elever ska känna del-
aktighet och gemenskap i klassen. 

Det handlar om att var och en måste få växa på sitt sätt. Jag tror det är viktigt 

att man är öppen och att man talar om vad det handlar om – att den här eleven 

har problem med dessa saker och därför får han eller hon den här hjälpen. Du 
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har problem med det här och därför kan inte du göra det på det här sättet, och 

du får sitta där för att du behöver lugn och ro just nu – det blir som en natur-

lig diskussion hela tiden. Det tror jag faktiskt att barn och ungdomar har 

ganska lätt att förstå om man pratar öppet om det – att det är en del i under-

visningen bara. (Speciallärare B) 

Speciallärare A menar att man kan underlätta skolarbetet genom att förbe-
reda eleven. När eleven fått träna på vissa moment och har förförståelse går 

arbetet i klassrummet lättare, och möjliggör för eleven att lyckas: 

Jag tror att Johan tycker det är bra att träna vissa sorters uppgifter hemma: 

sådana som han inte är säker på. Om han är förberedd och vet vad det handlar 

om, underlättar det när han sedan gör uppgifterna i klassrummet. (Special-

lärare A) 

Kompensatoriska hjälpmedel används flitigt i undervisningen. Dessa intro-

duceras tidigt och lärarna betonar betydelsen av att detta sker med aktivt 
lärarstöd. Enligt Logopeden är detta av stor betydelse för att eleverna, trots 
svårigheter med att läsa och skriva, ska kunna delta i undervisningen på lika 

villkor: ”Får de lästräna jämt, blir de inte delaktiga.” 
För att få ett positivt tillåtande klimat i klassen är det viktigt att låta kom-

pensatoriska hjälpmedel bli ett vanligt inslag i undervisningen, menar lär-

arna. Lärare 5 framhåller det pedagogiska värdet i att låta eleverna, även de 
som inte har läs- och skrivsvårigheter, lyssna på Daisy. Därigenom skapas 
ett naturligt förhållningssätt till hur man kan ta till sig innehållet på olika 

sätt: 

Jag tycker att det finns en pedagogisk idé med att låta fler lyssna på Daisy. 

Det blir då ett naturligt inslag i skolvardagen för dem. Och att det inte bara är 

den som alla i klassen vet har svårt att läsa som lyssnar, utan andra kan göra 

det också. (Lärare 5) 

Även Lärare 2 framhåller värdet av att Daisy kan användas av den som så 

önskar: 

Ibland vill de som inte brukar lyssna på Daisy lyssna på kompisens skiva, för 

de tycker det är lite spännande. Jag tror att det är bra att även de som är duk-

tiga på att läsa får lyssna. (Lärare 2) 

Lärare 4 menar att det är av fundamental betydelse att eleverna tar hjälp av 
olika redskap, till exempel miniräknaren, för att underlätta lärandet: 

När vi höll på med gångertabeller hade Johan jättesvårt med det. Men det är 

ju inte det det egentligen handlar om, och det har jag pratat med honom om: 

”Det svåra många gånger är att klura ut vad det är man ska räkna ut. Sedan 

tar du din miniräknare och knappar in det. Du behöver inte veta vad 

7 gånger 8 är: det kan du ta på din miniräknare. Det du ska klura ut, och det 

gör du oftast bra, är att komma fram till att det är 7 gånger 8 du ska räkna ut. 

Sedan kan du ta din miniräknare.” (Lärare 4) 
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Lärare 4 vill ge eleverna kunskaper som de kan ta med sig och använda i 
olika sammanhang: 

Man kan ju gå till papperskorgen och ta upp en bit papper, sedan viker man 

bara den, och så har man en rät vinkel som man kan använda sig av. Att göra 

det här, det är att använda sin kunskap, och det är dit man vill komma. Därför 

brukar jag säga till mina elever att de ska skriva ”fusklappar”, massor av lap-

par hela tiden, jämt: ”Skriv, skriv, skriv!” (Lärare 4) 

Eleverna i klassen är en tillgång för varandra, konstaterar Lärare 5. Jens  är 

till exempel mycket duktig på datorer och i att använda kompensatoriska 
hjälpmedel. Han delar gärna med sig av sina kunskaper till klasskamraterna. 

Det tror jag är en kanonmöjlighet: när en elev lär en annan. Inte minst när det 

gäller tekniken, att så här gör man: ”In med skivan där, och så här gör du när 

du lägger bokmärken.” Det kan vara tryggt också för den lärare som tycker 

tekniken är jobbig – att man faktiskt kan ta hjälp av eleverna. (Lärare 5) 

Speciallärare A instämmer: 

Vilken tillgång för de andra eleverna! Man borde verkligen fånga upp sådana 

här elever. De kan ge andra elever någonting som vi vuxna inte kan, för på 

det sättet är eleverna viktigare för varandra än vad vuxna är. (Speciallärare A) 

Lärare 5 berättar att Daisy-läsandet blev en ingång till litteraturen för Oscar. 
Han kom in i ”bokslukaråldern” via Daisy, och under vårterminen i årskurs 4 

hade han läst 25 böcker. Daisy-läsandet ledde till att han även började läsa 
”riktiga” böcker. 

Daisy hjälpte Oscar jättemycket. Han sa ”jag har läst den här boken”; hans 

upplevelse var att han läst böckerna. Han fick en så bra känsla för språket ge-

nom alla de böcker han lyssnade på. (Speciallärare A) 

Lärare 5 ser en tillgång i att skolan har ett välutrustat bibliotek, och en kunn-

ig och intresserad bibliotekarie: 

Biblioteket spelar en central roll när det gäller tillgången till kompensatoriska 

hjälpmedel. Vår bibliotekarie är väldigt angelägen om att fixa det här med 

Daisy, med talböcker och passande litteratur. Jag har jobbat på skolor som 

har haft ett klassiskt skolbibliotek, med en intresserad lärare som skött det. 

Det är en otrolig skillnad att ha bibliotekarie! Att det är ett folkbibliotek be-

tyder också någonting. Vårt bibliotek är öppet för alla. Det kommer pens-

ionärer, barnlediga mammor med sina barn, och andra människor. De kom-

mer hit för att låna böcker och lämna tillbaka böcker. Våra elever får den bil-

den med sig, av att man inte bara besöker biblioteket på tisdagar klockan 10 

när man går i femman eller trean eller var man nu går, utan  det nyttjar man 

hela livet. Den effekten får man ju om man har ett folkbibliotek, som vi har, 

och det är bra. (Lärare 5) 
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Förhållningssättet hos vuxna får stor betydelse för hur eleven upplever det 
specialpedagogiska stödet, menar lärarna. Bemötandet i lärandesituationen 

avgör om eleven ska få positiva erfarenheter och därigenom bli motiverad 
till fortsatt lärande. Speciallärare A exemplifierar detta med en händelse som 
utspelades i Lärare 4:s klassrum: 

När jag var i klassrummet gjorde eleverna ett litet  prov. En uppgift var att de 

skulle rita en rektangel. Linus  ritade en rektangel, men fortsatte sedan att ut-

forma den. Han gjorde så många linjer att rektangeln blev en figur; det var 

svårt att se den där rektangeln. Då sa jag till honom: ”Jag ser inte riktigt, vad 

är det för någonting?” Linus  svarade med att säga namnet på ett rymdskepp i 

Star wars. Och då var det så roligt när Lärare 4 kom dit, och jag frågade ho-

nom: ”Vet du vad det här är för någonting?” ”Javisst!” sa han, och så be-

rättade han om rymdskeppet i Star wars och sa vad det hette. Då blev Linus  

väldigt nöjd! Hans lärare hade verkligen sett vad han gjort. (Speciallärare A) 

Speciallärare A funderar vidare över händelsen, och kommer fram till att 

bemötandet var avgörande för att lärandesituationen blev så lyckad: 

Ja, för jag tror att det hade funnits många sätt att bemöta honom i den situ a-

tionen. Man hade kunnat säga att ”det där är inte någon rektangel, den får du 

göra om!” Om man hade sagt så, hade det inte blivit bra – och sedan hade han 

säkert tröttnat. (Speciallärare A) 

Vikten av att göra lärandet synligt för eleverna betonas av lärarna. Lärare 1 

sparar elevernas texter under höstterminen i årskurs 1: 

När de jobbat med texterna och läst dem flera gånger, så de näs tan kan dem 

utantill, spar jag dem. Det gör jag under höstterminen, och före jul brukar jag 

tycka att det räcker. Då sätter vi ihop dem till en liten bok. Sedan får de sätta 

sig två och två och läsa igenom texterna vi skrivit. När de läser märker de: 

”Men oj, det här är ju den vi skrev i början!” Texterna läser de nu hur lätt 

som helst! Då får de själva syn på, att de har gått framåt. Texterna blir längre 

och mer avancerade med tiden. Samtidigt har eleverna förförståelsen. De 

kommer ihåg texterna, de har bilden, och de har ringat in orden så det går lätt 

att läsa. (Lärare 1) 

Även Lärare 2 menar att det är viktigt att spara elevernas texter, då de på så 

vis kan få syn på sina framsteg: 

Det är viktigt att det finns någonting, kanske en mapp, där man sparar det 

som barnen gjort. Då kan de se: ”Titta, så här såg det ut när du gick i ettan 

och skrev. Nu är det ett år senare, ser du hur du skriver nu? Vad är det för 

skillnad – vad ser du för skillnad?” Det här brukar jag ta fram och visa på ut-

vecklingssamtalen. Då kan man jämföra: ”Titta så mycket du lärt dig!” ”Oj!” 

säger en del. Innan kan de ha tyckt att de inte är så bra på att skriva, men nu 

ser de vilken skillnad det är. Det stärker självkänslan. (Lärare 2) 
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När Speciallärare A arbetar med eleverna försöker hon finna sammanhang 
för innehållet: 

Jag tror det är viktigt att bejaka elevernas vilja så att de känner sig delaktiga, i 

stället för att möta dem med att läraren beslutar. Det gäller att de får känna att 

det specialpedagogiska stödet är lustfyllt, och att det är det särskilda de får. 

Att de känner att det leder till någonting, och att de får uppleva att de lyckas! 

Jag har till exempel ett mål med det som Josefin ska göra hos mig, men 

själva utformningen gör vi tillsammans. (Speciallärare A) 

Delaktighet leder till ansvarstagande. Ett exempel på detta är när Johan, på 

eget initiativ, ber om läxuppgifter inför en ledighet: 

Johan skulle vara ledig en vecka. Redan veckan innan kom han till mig på 

skolgården, och sa: ”Nu får du göra i ordning några matteuppgifter till mig.” 

Jag frågade om det var något särskilt, och då berättade han att han skulle åka 

på skidsemester och ville ha lite arbetsuppgifter med sig. (Speciallärare A) 

En faktor som kan utgöra ett hinder är kravet på måluppfyllelse, menar Lär-

are A. Det är viktigt att inte sätta upp för höga mål som eleven inte lyckas 
uppnå, eftersom det kan leda till att vissa elever känner sig exkluderade och 

förlorar självförtroendet. 

Man får vara mycket försiktig med mål – det har jag alltid hävdat. Man säger 

att det är viktigt för eleverna i fyran och femman att veta exakt vilka kursmål 

som finns för årskurs 5, men det tror inte jag. Det viktiga är att veta varför 

man har hållit på med någonting, och sedan kan man diskutera vad man lärt 

sig om detta. Det gäller att uppmärksamma när någonting är bra. Det är vikt-

igt att man inte misslyckas! Att lyckas är det man lär sig något av, oavsett om 

det kanske inte var vad läraren hade tänkt sig från början. Att misslyckas 

många gånger, det är värdelöst. Det vet man ju själv att det är så. Att man får 

veta: ”Du kan så här bra, fast egentligen ska du kunna så här bra.” Då blir 

man inte glad. Det är mycket bättre att säga så här: ”Du kan så här bra – det 

är super, kanon! Och du kommer att lära dig bra mycket mer.” (Lärare A) 

Föräldrar är en viktig tillgång i upprätthållandet av en positiv lärandemiljö, 

menar lärarna. Därför är det angeläget att etablera ett gott samarbete med 
dem. På arbetslagets möte den 10 november 2009 diskuterades detta, och 

man enades om att göra föräldramöten i workshop-form, där läraren går ige-
nom de moment som klassen för närvarande arbetar med. Syftet är att öka 
förståelsen, och underlätta för föräldrarna när de hjälper sina barn med hem-

uppgifter. Rektorn anser att det är viktigt att bjuda in föräldrarna till sam-
verkan och göra skolan begriplig för dem: 

Formen för det kan se ut på flera olika sätt. Det kan till exempel vara elever 

på skolan som visar sina arbeten, eller som framträder. Eller så ordnar man 

det i form av att klassläraren visar hur de arbetar med något ämne. En för-

älder som till exempel har sitt barn i klassen där Lärare 4 undervisar, har mest 

nytta av att höra hur just denna lärare arbetar – här och nu – med exempelvis 



 

143 

matten. Att man har det så nära som möjligt, inte allmänt hållet. Det är tryggt, 

och där har man kontinuiteten också. Kommer det någon utifrån blir det bara 

ett nedslag. Här finns det också möjlighet att följa upp det. Säg nu att Lärare 

4 har den där workshoppen, med en stor del av föräldrarna på plats, där de 

kan ställa frågorna på ett mer ingående sätt. Lärare 4 är ju lärare till deras 

barn, vilket gör att det finns ett förtroendekapital som det är värt att ta vara 

på. (Rektorn) 

9.3.8 Ett reflekterat yrkeskunnande 

I den skolpraktik jag studerat framträder som särskilt betydelsefulla faktorer 

kollegiet, mentorskapet och det pedagogiska samtalet. Underlaget för slut-
satserna har vuxit fram ur de medvetandegörande samtalen och mina fältant-
eckningar. 

Kollegiets betydelse 
Lärarna framhåller värdet av att känna tillhörighet i arbetslaget och ha en 

gemensam värdegrund. Arbetslaget har ett nära samarbete och delger 
varandra kunskaper och erfarenheter. Lärare 5 menar att en god stämning 
bäddar för handling och reflektion. Att reflektera över sin lärarroll är en för-

utsättning för att gå vidare i utvecklingen: 

Jag tycker att man kan komma åt det här med reflektion om man jobbar i ett 

arbetslag där klimatet är sådant att man kan lyssna på varandra. Då kan man 

få kollegiehandledning, eller reflektera tillsammans. För det går ju inte att 

göra det själv, eller det blir i varje fall inte bra, utan man behöver någon att 

”bolla” med. (Lärare 5) 

Lärare 2 ser det som viktigt att vara med i klassrummet när en kollega under-

visar: ”…att se samspelet med eleverna, det är lärorikt.” Tillvaratagande av 
olika kompetenser är något som framhävs även i andra samtal: 

Våra olika kompetenser kompletterar varandra. Det hänger ihop: ”du tänker 

så, och jag gör så.” Vi resonerar: ”nämen, vad bra” och ”menar du det…?” 

Det är en mening med att föra ett resonemang, det sker en utveckling. Det gör 

också att man blir mer säker på att man är på rätt väg. (Lärare 1) 

Speciallärare A uppmärksammar arbetslagets betydelse: 

Man kan fundera på ett helt annat sätt när det gäller att hjälpa en elev, om 

man har de här relationerna till varandra. Då har man en helt annan inblick 

och kan ”bolla” idéer och problem med varandra – det är viktigt. (Special-

lärare A) 

En gemensam värdegrund och en ständigt pågående dialog beskrivs i sam-

talen ofta som grundläggande: 

Det är viktigt att man har en gemensam värdegrund. Sedan kan vi i vår ge-

mensamma värdegrund ändå tycka lite olika. Det är viktigt, så att det blir en 
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polarisering, men samtidigt finns en katalysator. Till exempel att man träffar 

dig på morgonen och det har inträffat något, och så föds en tanke, och så 

”bollar” du tillbaka en annan tanke som jag inte alls hade tänkt… men att 

man har en gemensam värdegrund. Det tror jag är väldigt viktigt. (Lärare B) 

Arbetslagskonferenser anordnas varje vecka. Pedagogiska frågor och fack-

litteratur blir här ofta föremål för diskussion, och man delar med sig av er-
farenheter, inspirerar och stödjer varandra: 

Det är väldigt viktigt med ett kollegium där det finns personer som man kan 

utbyta idéer med – som man har förtroende för, och som inspirerar – någon 

som man kan tycka ”wow, den personen är duktig!” Det är värdefullt att man 

kan dela med sig av det man konkret gör i klassrummet. (Lärare 2) 

Arbetslaget planerar och genomför många aktiviteter tillsammans. Det före-
kommer regelbundet teman, som inleds med en gemensam upplevelse. Vid 

dessa aktiviteter tillvaratas de olika kompetenser som finns i arbetslaget. För 
att det ska bli bra, tänker de på olika plan: Vilka aktiviteter passar de en-
skilda eleverna och vuxna? ”Vi är ju här för eleverna och vill få det att fun-

gera. Men samtidigt ska vi, när vi har möjlighet, göra det bra för oss själva 
också”, säger Lärare 2. 

Under de arbetslagsmöten som varje vecka anordas, har lärarna bestämt 

att avsätts tid för pedagogiska samtal, där de delger varandra erfarenheter 
från klassrummen. Det visar sig dock många gånger svårt att genomföra 
dessa samtal, eftersom lärarnas vardag är fyllda av allehanda ålägganden. 

Trots detta menar de att det är angeläget att samtalen förs. 
Lärare 1 reflekterar om hur värdefullt det är att kunna gå tillbaka i tan-

karna till konkreta händelser, och fundera vidare över dem. Vid ett tillfälle 

samtalade vi om de elevsammansättningar hon gjort då eleverna arbetade 
med alliterationer, och vad som gjorde att kombinationerna blev så lyckade: 

Det här är intressant, jag har inte tänkt på det förut. Det är ju inte så ofta man 

sitter så här och funderar – ”vad är det som gör att det blir som det blir?” – 

och så återkommer man till det. Att det får ligga och mogna lite. Man kan ju 

komma på saker efteråt: ”Jo, jag har funderat på det vi pratade om. Kan det 

vara så…?” Man kan bli väldigt hjälpt av att få utbyta tankar på det sättet. 

(Lärare 1) 

Mentorskap: ett viktigt utvecklingsområde  

Lärarna har alla positiva erfarenheter av mentorskap. Lärare 4 och Lärare A 
var båda lärarstudenter på skolan, och sökte sig efter lärarexamen tillbaka 
dit. Lärare 2 återkommer ofta till att hon tog intryck av Lärare B:s sätt att 

arbeta och vara i relation till eleverna: ”…utan att uttala så tuffa krav, så 
ingav Lärare B i eleverna en känsla av att de skulle prestera, att det var vik-
tigt att de presterade.” Lärare B förde ofta samtal med eleverna om grund-

läggande värderingar, och om hur man bemöter varandra: ”[Det var] inte 
hela tiden vad de gjorde, och ʼnu har du gjort fel̓  och så vidare, utan mer att 
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prata om människovärdet: hur man beter sig mot varandra, och hur man själv 
vill bli behandlad – att skapa en grund i det.” 

När Lärare 2 var ny på skolan arbetade hon också tillsammans med Lär-
are 1: ”Jag lärde mig väldigt mycket av Lärare 1 om hur man kan arbeta med 
läsinlärning. Hon visade på olika sätt att jobba med läsning och skrivning – 

att ge barnen olika nycklar.” 
Rektorn ser mentorskapet som ett viktigt utvecklingsområde: 

Som det ser ut i dag handlar mentorskapet i början mycket om praktiska ruti-

ner, mer än vad det handlar om sättet att undervisa eller lägga upp sin under-

visning – hur man tänker. För att ta till vara den lärarkompetens som finns på 

skolan behöver man sitta och prata på djupet på ett helt annat sätt, och det 

kan man naturligtvis utveckla. Det finns en god grogrund för att utveckla 

mentorskapet. Vi har ju många goda förebilder, väldigt bra lärare, som har 

hittat rätt. De är inte så styrda av enskilda läromedel, utan har det mer i sitt 

huvud – de är hängivna. De jobbar vidare och utvecklar sig. De stagnerar 

inte. (Rektorn) 

Samarbete och ömsesidig förståelse mellan olika yrkesgrupper på skolan är 

viktigt för att få ihop helheten, menar Logopeden. Hon lyfter fram dialogens 
viktiga roll. För att få till stånd ett konstruktivt samarbete måste man kunna 
lyssna in varandra. ”Som logoped på en skola måst man känna in lärarna, 

och försäkra sig om att de har förstått vad man menar. Handledning måste 
bli en dialog, ett resonemang, och inte att man bara överför information.” 

Handledning av lärarstudenter: en ömsesidig läroprocess 

Skolan tar emot lärarstudenter och flera av lärarna har utbildning i att hand-
leda dem. Lärarna menar att handledarskapet ger möjlighet till reflektion 

över den egna lärarrollen, liksom angelägna didaktiska frågor. Handledar-
skapet medför en ömsesidig läroprocess, menar Lärare 5: 

I synnerhet om man har en lärarstudent som inte är precis i början av sin ut -

bildning, så är det en samtalspartner man har. Studenten är i klassen för att 

studera hur jag jobbar och för att prova sina egna undervisningsidéer och re-

flektera kring det. Det är klart att det är en fördel att vara lärarstudentutbil-

dare, då det ger fler tillfällen till reflektion, både över min egen och stud -

entens undervisning. Det är värdefullt, riktigt värdefullt. (Lärare 5) 

Lärare 5 menar att han inte nödvändigtvis är mer förberedd när han har lärar-

studenter, men däremot mer reflekterande. Även Lärare 2 har märkt att re-
flektion över den egna undervisningen följer som en naturlig produkt av att 
handleda lärarstudenter: 

Det är spännande att höra vad lärarstudenterna lägger märke till. Jag brukar 

uppmuntra dem till att kommentera och ha funderingar om varför jag gjorde 

på det ena eller andra sättet. ”Fråga mig efteråt! Jag kanske inte alltid kan 

svara, men fråga!” Jag försöker vara öppen mot mig själv och utvärdera min 

undervisning. (Lärare 2) 
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Lärare 2 funderar vidare över handledarskapet, och menar att samtidigt som 
man tänker över det egna handlandet, måste man se till lärarstudenten: 

Den här lärarstudenten, hur långt har han eller hon kommit i sin utveckling? 

Vad behöver han eller hon för att komma vidare? Då måste jag kunna analy -

sera: Vad behöver en lärare kunna i fråga om kunskaper och i förhållandet till 

eleverna? (Lärare 2) 

Det är viktigt att kommunala lärarutbildare har utbildning för sitt uppdrag, 
menar Lärare 5. Det är många delar som den teoretiska delen inte ger stu-

denterna, och som måste förvärvas ute på skolorna. ”Det är svårt att teoreti-
sera kring den tysta kunskapen, och sprida den vidare. Den måste ses i hand-
ling. Lärarstudenterna behöver förebilder, och det är ju likadant med våra 

elever.” Resonemanget får stöd hos Rektorn, som även han menar att det är 
viktigt hur lärarstudenterna tas emot, och att den som handleder dem är à 
jour vad gäller lärarutbildningen. Rektorn vill systematisera mentorskapet 

för såväl lärarstudenter som nyexaminerade lärare som kommer till skolan: 

När man kommer ut från lärarhögskolan har man ju inte allt med sig, det fatt -

as rätt stora bitar som man själv måste förvärva sig på något sätt. I bästa fall 

hamnar man på en bra skola med bra kollegor som kan tillföra viktiga bitar. 

Det här ser jag som en utvecklingsfråga: det finns substans och det finns 

också kunskap om hur man kan utveckla det. Det är defin itivt en utveckl-

ingsfråga! (Rektorn) 

Forskning och utveckling 
Under studiens gång framkommer värdet av att ha en forskare på skolan som 

kan sätta ord på det lärarna gör och föra reflekterade samtal. Detta riktar 
uppmärksamhet mot didaktiska frågor och ökar medvetenheten, menar Lär-
are 1. 

Sedan du började med din forskning så har det ju blivit helt andra diskussio n-

er här på skolan. En helt annan medvetenhet som jag tycker bara ökar. Det 

har jag aldrig stött på tidigare någon gång. Det känns tryggt: man vet att man 

är på rätt väg. Om man har frågor eller funderingar kan man fråga dig, och 

vet du inte, tar du reda på det. Eller så diskuterar vi fram och tillbaka, och så 

kommer vi fram till gemensamma lösningar. Det gäller både de som är unga 

på skolan och har nya idéer, och vi som jobbat länge och klurat länge på det 

här – och du, som har det teoretiska perspektivet, som kan sätta ord på det vi 

gör. (Lärare 1) 

Även Lärare 5 menar att närvaron av en forskare på skolan är utvecklande, 

och medför att man börjar tänka mer medvetet. Man kanske gör på ett visst 
sätt, men inte är riktigt klar över varför eller hur det hänger ihop: 

Det var som jag sa på arbetslagskonferensen i går: det är en fördel att ha dig 

som klassrumsforskare eller skolforskare på plats. Det leder till ett väldigt 

lyft av reflektionsdelen. Samtal som vi för så här, så som vi gör nu: att vi 
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funderar över vad vi gjorde. Och varför vi gjorde det. Och hur det gick. Och 

vad vi vet… det är mycket värdefullt! (Lärare 5) 

Enligt Speciallärare B är det viktigt att ha en referensram av kunskaper att 
reflektera mot. Han framhåller också betydelsen av att visa vad som sker i 

konkreta undervisningssituationer: 

Läraren måste ha kunskaper om utveckling och lärande, samtidigt som man 

måste kunna tolka och omsätta kunskapen i handling. Det ska ju ske här och 

nu. Det är även viktigt för utvecklingen av skolan att det finns forskare som 

har tid att se på det här, och lyfta fram det i ett sammanhang, och presentera 

det i en forskningsrapport. Det är skolan dålig på, har alltid varit. Och det är 

sannolikt en sak som gör att utvecklingen inte går framåt, utan den står och 

stampar på samma ställe. Vad andra personer kommit fram till, sprids inte 

heller. (Speciallärare B) 

Rektorn ser värdet av att skolan har nära kontakt med en forskare som finns 

på plats, och tror det ger större genomslagskraft än centrala satsningar: 

Det här med satsningar i kommunen med mentorer som arbetar centralt: jag 

tror inte det får genomslagskraft på det sätt man förväntat sig. Man har inte 

den här direkta kontakten med lärarna på samma sätt som vi har i det här fall-

et med dig som forskare här på skolan. Det får inte genomslagskraft, helt en-

kelt. Det beror ju också på att skolor är så olika, det är olika skolkultu rer. Det 

måste anpassas till rådande förutsättningar och den skolkultur som är. (Rek-

torn) 

Värdet av att ha närhet till en forskare lyfts fram i arbetslaget. Att textsam-

talet uppmärksammats har skapat mening i de ofta svåra SO- och NO-böcker 
skolan använder. ”Samtal mellan elev och lärare eller elever och lärare, visar 

om klassrumsdiskursen leder till faktiskt lärande. En ʼegenʼ forskare kan 
hjälpa oss att få svar på frågan”, menar Lärare 5. 
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9.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Vilka skriftspråkshändelser sker i klassrummet och på vilket sätt bidrar 

de till elevernas läs- och skrivlärande? 

Resultat visar att det sker läs- och skrivaktiviteter av skiftande slag i klass-
rummen. Utmärkande för den pedagogiska gestaltningen är att aktiviteterna 
samtalande, läsande, skrivande och räknande sker interaktivt. Högläsning, 

textsamtal och processkrivning i olika former är vanligt förekommande. 
Mina resultat visar att detta syftar till att bygga upp elevernas ordförråd, 
utveckla läsförståelse, lära eleverna effektiva läs- och skrivstrategier samt 

utveckla den metaspråkliga förmågan. Ett överraskande resultat är lärarnas 
medvetna och strukturerade arbete med muntlig framställning i olika ämnen 
och genrer. De övningar som lärarna presenterar är ett uttryck för progress-

ion i krav, vilket innebär en ökning från mindre krävande till mer avancerade 
uppgifter. Den muntliga framställningen visar sig betydelsefull eftersom 
även elever som har svårt att läsa och skriva ges möjlighet att lyckas. 

Lärarna ger eleverna stödstrukturer, som till exempel berättartrollet, Natt-
päron och olika tankekartor i syfte att underlätta lärandet. Eleverna får också 
lära sig minnesregler samt strukturer för olika typer av texter: berättelser, 

faktatexter, beskrivande och argumenterande texter. Som stöd för lärandet 
skriver eleverna anteckningar. Textsamtalen syftar till att skapa förståelse i 
de ofta svåra SO- och NO-texterna. I de gemensamma läs- och skriv-

aktiviteterna strävar lärarna efter att ta tillvara elevernas tankar och erfaren-
heter i det gemensamma lärandet. Mönstret är att lektionen inleds med en 
gemensam fas som följs av att eleverna får arbeta på det representativa sta-

diet för att möjliggöra en djupare förståelse. Lärarna framhåller värdet av att 
eleverna förvärvar kunskaper som kan användas även i andra samanhang. 

Det intensiva arbetet i läsinlärningsstarten med att befästa kopplingen 

mellan ljud och bokstav samt att bygga upp ett förråd med ord som direkt 
känns igen, sight words, syftar till att hjälpa barnen att snabbt komma igång 
med sin läsning. Detta möjliggör mer läsande vilket är viktigt för en fram-

gångsrik läsutveckling. Eleverna får tidigt lära sig läsförståelsestrategier för 
att underlätta när texterna ökar i svårighetsgrad. Eleverna introduceras i 
brevgenren då de brevväxlar med Trolli, och de lär sig berättarstuktur som 

de använder sig av när de berättar historier på sagotronen. De lär sig skriva 
dialog efter att läraren högläst ett stycke ur Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige. Dikteringar och skrivande av gemensamma texter på bläd-

derblocket bidrar till att lära eleverna enkla skrivkonventioner och bygga 
upp ett förråd av ord som de direkt känner igen. 
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Vilka vägledande principer ligger till grund för den pedagogiska ge-

staltningen? 

Vägledande för lärarna är att alla elever ska få möjlighet att lyckas i sitt läs- 
och skrivlärande. Eleverna har olika förutsättningar och behov och därför 
använder lärarna olika metoder och arbetssätt, där kompensatoriska hjälp-

medel är ett naturligt inslag. De ser det som en utmaning att arbeta med ele-
ver som uppvisar problem i sitt läs- och skrivlärande och vänder sig mot en 
vänta och se-mentalitet. Vidare betonar de vikten av att utreda elevens läs- 

och skrivproblem i grunden så att adekvat hjälp kan ges. De framhåller vär-
det av att kunna ta hjälp av den specialpedagogiska profession som finns 
tillgänglig på skolan. 

Lärarna framhåller betydelsen av att ge alla elever utmaningar i sitt lär-
ande oavsett vilken nivå de är på. Detta visas i att eleverna får utmaningar 
som ligger på gränsen till vad de klarar av men också stöttning för att klara 

av uppgiften. Det är således inte frågan om ”lotsning” utan scaffolding. Lär-
arna uttrycker tydliga mål med undervisningen som är kopplade till läro-
planen, men som för den skull inte hindrar dem att uppnå delmål i stunden. 

Vägledande för lärarna är att ha ett kritiskt förhållningssätt till nya idéer och 
metoder som periodvis blir populära i skolpraktiken. De framhåller betydel-
sen av att inte dras med i olika strömningar, utan att hitta fram till sitt eget 

sätt att arbeta. En annan viktig princip är att arbeta med gruppen för att ut-
veckla ett positivt klassrumsklimat som främjar elevernas tillit till den egna 
förmågan. 

Finns moment i lärarnas undervisning som kan ses som förebyggande 

specialpedagogiska insatser? 

Lärarna strävar efter att ta tillvara de diagnostiska signalerna i klassrummet. 
Genom att noga övervaka viktiga moment i elevernas läs- och skrivlärande 
noterar de vad eleverna lärt sig och vad de behöver hjälp med att utveckla. 

De arbetar sedan med detta för att eleverna ska komma vidare och slippa 
misslyckas. 

Strukturerade gemensamma genomgångar gör att de flesta eleverna kom-

mer igång med arbetet på egen hand. Tid finns då för läraren att ägna extra 
uppmärksamhet åt de elever som behöver det. När eleverna arbetar med lä-
sinlärning eller matematik arbetar de ofta i halvklass med två lärare. Det ger 

möjligheter till individualisering och kommunikation, menar lärarna. 
Det specialpedagogiska perspektivet framträder genom att lärarna arran-

gerar varierande pedagogiska situationer där olika förmågor kan komma till 

uttryck och växa. Gruppsammansättningar görs med hänsyn tagen till ar-
betsuppgift och sammanhang och där det föreligger utvecklingszoner. Lär-
arns intention är att lyfta fram eleverna i det sociala sammanhanget så de blir 

positivt synliga. Det kan till exempel ske genom att läraren högläser en god 
elevtext där det skrivna är svårt att tyda. Resultatet visar också att det tem-
atiska arbetssättet, användandet av olika metoder och tillgång till komp-
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ensatoriska hjälpmedel som introduceras tidigt med aktivt lärarstöd, möj-
liggör för fler elever att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. De elever som får 

hjälp, till exempel vid skrivning, följs upp av läraren. Vid elevrespons över-
lämnar läraren inte hela ansvaret till eleverna, eftersom det inte är säkert att 
eleverna vet på vilken nivå de ska hjälpa till. 

Finns förutsättningar i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja 

ett reflekterat yrkeskunnande? 

Resultatet visar på betydelsen av kollegiet (kollegor), mentorskap (i olika 
former) och pedagogiska samtal för att främja ett reflekterat yrkeskunnande. 
Förutsättningar som leder till detta, och som observerats i den pedagogiska 

miljön, är att det finns tid, kompetens, en gemensam erfarenhetsbas samt 
möjlighet till professionell fortbildning. 

Det goda klimatet i arbetslaget visar sig i denna studie vara gynnsamt för 

samarbete, samtal och reflektion. Det sker ett kollegialt samarbete där peda-
gogerna delar med sig av erfarenheter, uppmärksammar viktiga didaktiska 
frågor och är med i varandras klassrum. Olika kompetenser stimulerar till 

kreativa samtal och utmanar tänkande i nya banor. Genom att skolan tar 
emot lärarstudenter och att flera av skolans lärare har handledarutbildning 
ges möjlighet att reflektera över den egna undervisningen menar lärarna. 

Samtidigt håller de sig uppdaterade vad gäller nya pedagogiska rön. En för-
utsättning för främjandet av ett reflekterat yrkeskunnande är sannolikt också 
att skolledaren är insatt i det pedagogiska arbetet på skolan, inser värdet av 

att vårda ett reflekterat yrkeskunnande samt är med och skapar förutsätt-
ningar för detta. 
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10 Diskussion 

10.1 Metodkritik 

Tillvägagångssättet för att uppnå studiens syfte och få svar på forsknings-
frågorna svarar mot de kriterier för kvalitativ forskning som diskuteras i 

metodkapitlet (Kvale, 2007; Svensson, 2002; Alvesson & Deetz, 2000; Al-
vesson & Sköldberg, 1994; Merriam, 1994). Samstämmighet finns med de 
bedömningsgrunder för praxisutvecklande forskning som Mattsson och 

Kemmis (2007) och Mattsson (2006) pekar på. Grounded theory skulle möjl-
igtvis ha kunnat användas (Swärd, 2008; Säljö, 2000; Starrin, 1996), men det 
är inte troligt att resultatet i så fall blivit ett annat eftersom normerna i de 

båda ansatserna inte skiljer sig nämnvärt. 
För studiens genomförande har det varit nödvändigt att få tillträde till 

kontexten och samtidigt bli accepterad som forskare på skolan. Det har även 

varit av avgörande betydelse att ha kunskap inom forskningsområdet för att 
kunna förstå processen i klassrummet. Fördelar och nackdelar med att som 
forskare vara bekant eller inte med kontexten kan diskuteras. Å ena sidan var 

jag en väl känd person på skolan, å andra sidan var jag vid studiens inledning 
inte bekant med den pedagogiska kontexten i de klassrum som ingår i stu-
dien. Flera forskare (Mattsson, 2004; Alvesson & Deetz, 2000; Schön, 1987) 

framhåller betydelsen av att forskaren tar sig in i kontexten och vistas där för 
att få tillgång till människors autentiska tankar och erfarenheter. Den praxis-
orienterade ansatsen har sannolikt varit betydelsefull i sammanhanget. Det är 

inte troligt att de pedagogiska grundtankarna kommit fram om tillvägagångs-
sättet varit ett annat, mer distanserat. Förhållningssättet har varit att jag, som 
Kvale (2007) beskriver det, färdats tillsammans med informanterna för att 

uppnå en gemensam förståelse. Detta har troligen skapat en känsla av del-
aktighet vilket medfört att studien känts angelägen för dem. Det viktiga har 
visat sig i vardagen och uppenbarats genom kontinuerlig vistelse i kontexten 

över tid. De små vardagsstegen som observerats har varit av betydelse för att 
förstå vad det är som utspelas i skolvardagen. Enstaka besök på skolan hade 
förmodligen inte gett en rättvisande eller sanningsenlig bild. 

Tillhörigheten till ett universitet och en forskargemenskap har gjort det 
möjligt för mig att tidvis distansera mig från verksamheten och betrakta mitt 
datamaterial ur en annan synvinkel. Detta har varit nödvändigt för att upp-

rätthålla den balans mellan närhet och distans som är avgörande i praxis-
orienterad forskning (Alvesson & Deetz, 2000). Det har också givit mig 
möjlighet att problematisera och kritiskt granska materialet vid seminarier 

och med doktorandkollegor på universitetet. 
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En slutsats utifrån resultaten är att forskaren bör vara en väl känd person 
som även kan tillföra någonting till lärarna. Mitt bidrag har varit att teoreti-

sera arbetet i klassrummet och att sätta ord på det lärarna gör. Freire (1976) 
menar att forskaren genom att teoretisera lärarnas empiriska kunskap kan 
tillföra något väsentligt som leder till utveckling. I forskningsprocessen har 

min teoretiska kunskap kunnat relateras till lärarnas empiriska kunskap och 
de handlingar som skett i de fyra klassrummen. Lärarnas erfarenhetsmässiga 
kunskap har därmed kunnat preciseras samtidigt som min teoretiska kunskap 

förnyats och fått en djupare innebörd. 
Enligt Schön (1983) blir det möjligt att se de underliggande mönster som 

är meningsskapande om en gemensam erfarenhetsgrund finns. Min känne-

dom om kontexten har förmodligen varit av betydelse. I de samtal som förts 
har reflektionen över handlingarna kunnat återspegla innehållet i kunskapen 
vilket lett till ökad förståelse av den komplexitet som råder i klassrummet. 

Det centrala i Habermas (1996) teori är att vi lär av varandra i en ömsesidig 
interaktion i ett socialt sammanhang och att en gemensam förståelse kan 
uppnås genom kommunikation. Den kommunikativa forskningsmetod som 

använts i studien har skapat möjligheter för detta. 
Partiell etnografi tillgodoser kravet på att besvara frågorna inom ramen 

för den begränsade tid som ställts till förfogande. Genom ett situationsfokus 

har en djupare bild av läs- och skrivlärandet i klassrummet kunnat erhållas. 
De reflekterande samtal som fördes medvetandegjorde angelägna didaktiska 
frågor och var en förutsättning för att studiens handlingsorienterade inten-

tioner skulle uppnås. 
Eftersom det är svårt att i förväg planera vad som ska observeras, när man 

som i detta fall avser att studera en process, var deltagande observation som 

forskningsmetod användbar. Det gav möjlighet till öppenhet för det som 
hände i klassrummet och åskådliggjorde många dimensioner av lärarnas och 
elevernas arbete med skriftspråket. Även om lärarna vid samtalen berättade 

vad de gjorde, fick jag en mer trovärdig bild av vad som pågick genom att 
också observera deras undervisning. Detta tillvägagångssätt, att använda 
samtal i interaktion med observation, förespråkas av bland andra Alvesson 

och Deetz (2000). Trots att användandet av deltagande observation krävde 
mycket tid och innebar en avsevärd mängd empiriskt material att bearbeta 
anser jag att fördelarna övervägde. Genom fortgående bearbetning och ge-

nom att reflektera över materialet framträdde mönster som låg till grund för 
det fortsatta arbetet. May (2001) betonar vikten av att noggrant planera sin 
observation för att få ut så mycket som möjligt av den. Här var de samtal jag 

genomförde med lärarna, såväl före som efter klassrumsobservationen, av 
stor betydelse. Dessutom gav tidigare genomförda observationer vägledning 
i det fortsatta arbetet. Freire (1976) menar att fortsatta observationer kan ge 

möjlighet att senare i studien modifiera eller bekräfta de antaganden som 
gjordes i det inledande arbetet. Fältanteckningarna kom att utgöra ett viktigt 
underlag vid de samtal som fördes. Enligt Merriam (1994) är det en styrka 



 

153 

att skriva fältanteckningar eftersom det ökar förståelsen av vad som försig-
går i den situation som observeras. 

De medvetandegörande samtal som genomförts har bidragit till en ökad 
interaktion mellan teori och praktik i undervisningssituationen. Den tid för 
reflektion som funnits under studiens gång har med sannolikhet ökat möjlig-

heterna för ett tänkande där verkligheten ses som en process och inte något 
statiskt och oföränderligt. Detta stämmer väl överens med Freires (1976) 
antaganden. Freire menar att ju aktivare attityd som människan intar i för-

hållande till undersökningen av hennes teman, desto djupare blir hennes 
kritiska medvetenhet om verkligheten och desto mer kommer hon att förstå 
av sin egen verklighet. Utifrån detta resonemang kan det antas att vägen 

därmed kan banas för ett mer reflekterat yrkeskunnande. 
En nackdel med den forskningsdesign som använts är att den medför ett 

omfattande datamaterial som är vanskligt att överblicka och där det är svårt 

att ta ställning till vilka data som är viktiga och vilka man kan bortse från. 
En annan nackdel är tiden. Det har rått en obalans mellan det upplägg jag 
haft och den tid som stått mig till förfogande. Under studiens genomförande 

har det dessutom uppkommit flera aspekter som jag skulle vilja fördjupa mig 
ytterligare i. Det hade till exempel varit av intresse att få följa ett tema över 
tid för att närmare kunna granska lärarnas mentala lektionsplaneringar och 

därmed få en djupare förståelse av framgångsfaktorerna bakom deras under-
visning. 

10.2 Pedagogisk gestaltning 

En vägledande princip för lärarna är att alla elever ska få möjlighet att lyckas 

i sitt läs- och skrivlärande. I den pedagogiska gestaltningen framträder hand-
lingar som avspeglar lärarnas förhållningssätt. De använder sig av ett brett 
spektrum av metoder och arbetssätt för att möta den stora variationen av 

elever i klassrummet. Aktuell forskning lyfter fram detta som en avgörande 
faktor (Liberg, 2009b, 2006; Myrberg, 2007; Snow & Juel, 2007). Detta är 
också en av de framgångsfaktorer som Crawford och Torgesen (2009) iden-

tifierade på framgångsrika skolor. I de studerade klassrummen har jag kunn-
at iaktta att det råder en interaktion mellan aktiviteterna samtalande, läsande, 
skrivande, räknande. Lärarna framhåller vikten av att upprätthålla en balans 

mellan form och funktion i undervisningen. Detta har visat sig spela en av-
görande roll i skolor som lyckas bättre än förväntat, konstaterar Langer 
(1999). I Nyströms studie (2002) uppmärksammas två skolor som tenderar 

att hamna på var sin sida om det ideala läget. För att bättre kunna möta ele-
vernas olika förutsättningar och behov borde en högre grad av kollektivt 
lärande eftersträvas i den ena skolan, och fler lärarledda aktiviteter i den 

andra, resonerar Nyström. Den eftersträvansvärda balansen mellan form och 
funktion som Langer och Nyström pekar på, förefaller i föreliggande studie 
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vara en framgångsfaktor i elevernas läs- och skrivlärande. Liberg (2009a) 
förespråkar en undervisning där balans råder mellan ämnes- och språkunder-

visning, och med en hög grad av fokusskiften. Hon understryker det viktiga i 
att alla de språkliga lagren – texten, deltagarna, den språkliga händelsen samt 
den sociokulturella och politiska kontexten (se Figur 2) – finns med i under-

visningen. I denna studie finns flera exempel på att så är fallet, vilket fram-
går av klassrumsobservationerna. 

Lärarna i studien menar att man måste vara vaksam när vissa pedagogiska 

idéer och metoder periodvis kommer i ropet, vilket överensstämmer med 
Claessons (2007) och Myrbergs (2003) uppfattningar. Chall (1996) menar att 
det inte handlar om vilken metod man använder för att nå framgång med 

undervisningen, utan hur läraren tillämpar metoden. Myrberg (2003) in-
stämmer och påpekar att inte ens vetenskapligt prövade metoder är fram-
gångsrika om de praktiseras utan kunskap om de språkutvecklingsmekanis-

mer som ligger bakom dem. Lärarna i studien resonerar i frågan, och är 
eniga om betydelsen av att anpassa metoder och arbetssätt både till sig själva 
som lärare, den elevgrupp man undervisar, samt de förhållanden som råder 

här och nu. De menar att man måste vara medveten om att arbetsformer och 
arbetssätt i första hand är redskap som man använder för att göra undervis-
ningen så bra som möjligt. De säger också att det är viktigt att som lärare 

reflektera över metoder och arbetssätt i relation till sig själv och sin elev-
grupp och ”göra det till sitt eget”. Lärare 4 lärde sig mycket av kollegor när 
han som nyexaminerad kom till skolan: ”Jag var ny som lärare då och sög i 

mig det jag tyckte var bra – och det var mycket. Sedan har jag försökt an-
vända det efter mitt sätt att vara.” Enligt Löwing (2004) är valet av arbets-
form och arbetssätt i relation till elever och innehåll i undervisningen ofta 

det som brister. Hon menar att det är viktigt att som lärare kunna se didak-
tiska helheter. Det är inte fråga om antingen eller, alltså antingen en sociolo-
gisk eller en didaktisk grundsyn, poängen är att kunna integrera dessa. Lär-

arna är eniga om vikten av att ha en referensbas av teoretisk kunskap att 
spegla det praktiska arbetet mot. Reflektion över pedagogiska handlingar 
minskar risken för den instrumentalisering av metoder och arbetssätt som 

Liberg (2009b) varnar för. Detta betonas även av flera andra forskare (Craw-
ford & Torgesen, 2009; Hattie, 2009; Myrberg, 2007; Fischbein & Öster-
berg, 2003). En slutsats som kan dras är att det förefaller vara fundamentalt 

att lärare besitter goda teoretiska kunskaper som gör det möjligt för dem att 
bedöma och kritiskt granska nya trender och skapa väl fungerande arbetssätt 
i relation till sin elevgrupp. 

Utmärkande för undervisningen i de studerade klassrummen är att ele-
verna i hög grad utmanas att klara lite mer än vad de egentligen kan. De öv-
ningar som lärarna presenterar för eleverna visar tydligt att kraven ökar. 

Lärarna är eniga om att alla elever måste få uppleva denna utmaning. Hattie 
(2009) framhåller att det som karakteriserar expertläraren, är omfattningen 
av utmaningar eleverna får. Csíkszentmihályi (1990) gör gällande att ut-
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maningen behövs för att hålla uppe flödet i en viss verksamhet. En ny ut-
maning ökar inte bara intresset utan även kunskaperna. Vidare påpekar han 

att uppgiften blir tråkig om eleven inte får tillräckliga utmaningar. De orden 
återkommer ofta i de samtal som förts på skolan: ”Uppgifterna ska ligga på 
gränsen till vad man klarar av, annars blir det tråkigt.” Det handlar således 

inte om ”lotsning”, utan scaffolding (Gibbons, 2006a, 2006b; Fahlén, 2002; 
Bodrova & Leong, 1996). När det råder balans mellan utmaning och stöd 
befinner man sig i det mentala flödet, Csíkszentmihályis (1990) flow experi-

ence; av Gibbons betecknat learning engagement zone (se Figur 3). Det är 
lätt att som nyutbildad lärare av välvilja hamna i comfort zone när det gäller 
elever som uppvisar problem i sitt läs- och skrivlärande. Lärare 2 resonerar i 

frågan och framhåller betydelsen av att det på skolan finns specialkompetens 
inom området som kan vara behjälplig. 

Lärarna i studien tycks ha en mental lektionsplanering, liksom de expert-

lärare Hattie (2009) beskriver. Det visar sig genom att de har ett klart syfte 
med undervisningen som leder fram till ett mål, men tar samtidigt stor hän-
syn till den pedagogiska kontexten. Även om de inte har nedskrivna lek-

tionsplaneringar kan de tydligt beskriva den mentala planeringen för sina 
lektioner. Deras föresatser är att ta tillvara de diagnostiska signaler som finns 
i den dagliga verksamheten, att ge utmanande arbetsuppgifter och feedback 

och att synliggöra lärandet för eleverna. Det kan till exempel ske genom att 
spara elevernas texter och visa dem framstegen. 

Ett överraskande mönster som framträder i datamaterialet är lärarnas 

medvetna målinriktade arbete med muntlig framställning i olika ämnen och 
genrer. Även här kan konstateras att de övningar lärarna presenterar för ele-
verna ger uttryck för progressivitet i krav. Detta följer Johanssons (2008) 

beskrivning av utvecklingen av en genre: berättande muntliga texter, skrivna 
berättande texter, skrivna utredande texter, muntliga utredande texter. 

Ett utmärkande drag i undervisningen är även lärarnas medvetna arbete 

med att bygga broar mellan elevernas vardagskunskaper och de skolspecifika 
kunskaperna. Lärarna menar att det krävs en väl strukturerad undervisning 
för att eleverna ska tillägna sig de skolspecifika kunskaperna. Betydelsen av 

detta förs fram av Macken-Horaric (1996), som betonar vikten av att elever 
får möjlighet att knyta ihop kunskaper från olika domäner för att kunskapen 
ska bli förståelig. Genom undervisningen kan eleverna tillägna sig de skol-

specifika kunskaperna, vilket innebär att de får tillgång till ett register 
(McCormick, 1994) som de sedan kan använda i andra sammanhang. Liberg 
(2009b) påpekar att inte alla genrer finns i vardagen, och då eleverna ska 

tillägna sig dessa är det nödvändigt att bistå dem. 
Enligt lärarna kan skrivandet vara ett viktigt redskap i tillägnandet av det 

skolspecifika språket. Detta argumenterar af Geijerstam (2006) för men kon-

staterar samtidigt, utifrån resultaten i sin studie, att denna resurs inte utnytt-
jas. I föreliggande studie kan det däremot konstateras att eleverna flitigt gör 
anteckningar vid lektionerna och själva uttrycker att de har nytta av dem: 
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”Det är för att jag ska komma ihåg hur det är. Ni kanske inte förstår det jag 
skriver, men det är för mig.” (Elev i Klass 4) 

Den gemensamma genomgången skapar enligt lärarna förutsättningar på 
flera plan. Eleverna får möjligheter att höra det ämnesspecifika språket och 
de får nya ord och begrepp förklarade för sig. Genomgångarna leder också 

till att många elever får hjälp att komma igång vilket möjliggör för läraren 
att ägna sig åt elever som behöver stöd. Värdet av detta tillvägagångssätt har 
framhållits av flera forskare, däribland Löwing (2004). 

Lärarna använder textsamtal som arbetsform och menar att eleverna där-
igenom lär sig en struktur för att ta sig an en text och anknyta den till sin 
erfarenhetsvärld. De använder autentiska och öppna frågor för att få eleverna 

engagerade i undervisningssamtalen, utmana deras tänkande och hjälpa dem 
att se sambandet mellan det nya och det de kunde sedan tidigare. Betydelsen 
av strukturerade textsamtal lyfts fram av flera forskare (Reichenberg, 2008a, 

2008b; Liberg, 2006; Dysthe, 1996) som menar att textsamtal kan hjälpa 
eleverna att utveckla strategier för att senare på egen hand kunna ta sig an 
texter i olika genrer med god förståelse. Processkrivning är en annan arbets-

form som lärarna i studien använder sig av. De anser att eleverna i skrivan-
det blir medvetna om sina strategier, och att lärandeprocessen därigenom 
synliggörs. Att processkrivning fyller en viktig funktion har framhållits från 

flera håll, inte minst av Calkins (2001) och Dysthe (1996). Lärarna påpekar 
dock att det är en viktig läraruppgift att noga övervaka responssamtalen vid 
processkrivning, eftersom man inte kan ta för givet att eleverna vet på vilken 

nivå de ska hjälpa till. Det har uppmärksammats att responssamtal vid pro-
cesskrivning inte nödvändigtvis leder till skriftspråksutveckling (Chrystal & 
Ekvall, 2009). 

10.3 God pedagogik–specialpedagogik 

Vad skiljer specialpedagogik från god pedagogik generellt? Räcker det med 
god pedagogik för att säkerställa alla elevers läs- och skrivlärande, eller 
fodras något extra och vad är i så fallet tillägget i specialpedagogiken? Cent-

ralt i specialpedagogiken är att möta variationen och överbrygga gapet mell-
an elevens förutsättningar i förhållande till omgivningens krav (Heimdahl 
Mattson, Fischbein & Roll-Pettersson, 2010; Allan, 2007; Snow & Juel, 

2007). Det kan även ses som en attitydfråga – att bejaka variationen. Lärarna 
i studien har ett engagemang för elever som har hinder i sitt läs- och skriv-
lärande och ser det som en utmaning att få dem att lyckas. Betydelsen av att 

läraren har teoretisk förankring understryks av studiens resultat. För att tolka 
de diagnostiska signalerna och skaffa sig kunskap om hur långt i utveck-
lingen eleven har kommit, krävs nämligen goda teoretiska kunskaper om läs- 

och skrivlärandets grundförutsättningar, och om de inblandade processerna. 
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Det handlar också om Mötet med eleven (Den andre), något som lyfts fram 
som grundläggande av Lévinas (1988). 

…det ingick i mina val, i hälsandet på morgonen också. Inte bara att man tar 

varandra i hand och säger välkommen, utan att man tar i hand och stannar 

upp en stund, tittar på varandra lite extra och så går man en bit in i själen. När 

man jobbar med människor måste man ta den tiden. (Lärare B) 

När jag ser på lärarna i denna studie och lyssnar på deras resonemang, fram-
går att de har en positiv tro på eleverna och engagerar dem i deras lärande: 

”Att inte ge upp, utan visa eleven: ʼför din skull, jag vet att du kan bättre. Jag 
vet att det kommer bli bättre om du gör det här. Jag tror på att du kan det – 
jag räknar med att du kan det!ʼ” (Speciallärare B). Såväl Sommer (1997) 

som Vygotskij (1978) menar att utveckling bygger på pedagogens insikt och 
tro på elevens inneboende kompetens i den pedagogiska verksamheten. Ele-
verna i Heimdahl Mattson och Roll-Petterssons (2007) studie har en klar 

uppfattning om vad som utmärker en god lärare. Det är en lärare som gör att 
alla känner sig betydelsefulla och undervisar på varierande sätt. De undviker 
inte problem, har en positiv tro på eleven och vänder sig inte bort från ho-

nom eller henne. Detta lärarideal har påfallande likheter med de expertlärare 
som Hattie (2009) beskriver, liksom de lärare som ingår i denna studie. 

Skolan i studien har en medveten strategi för att tidigt identifiera vad som 

kan utgöra hinder i läs- och skrivlärandet och lärarna arbetar förebyggande 
för att eleverna ska lyckas. De strävar efter att lyfta fram och förstärka det 
positiva. Betydelsen av detta understryks av Allan (2007). Lärarna är eniga 

om värdet av tidig screening och att arbeta förebyggande för att möjliggöra 
för alla elever att utveckla en god skriftspråklig förmåga. De anser vidare att 
det är viktigt att både praktisera den alfabetiska principen och aktiviteter som 

främjar läsförståelsen och att dessa båda aktiviteter sker parallellt. Detta 
förhållningssätt understryks av flera forskare (Crawford & Torgesen, 2009; 
Myrberg, 2007; Samuelsson, 2007; Snow & Juel, 2007; Liberg, 2006; Matre 

& Fottland, 2005). Torgesen (2007) betonar att effektiva insatser måste gör-
as i läsinlärningsfasen för att eleverna ska slippa misslyckas, och varnar för 
att ”vänta och se”. Myrberg (2003) menar, att den lärare som har kunskaper 

om barns språkliga utveckling tidigt uppmärksammar tecken på svårigheter i 
läsinlärningen, medan den lärare som saknar sådana kunskaper använder 
vänta och se-attityden som skäl till att inte sätta in särskilda insatser. Heim-

dahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) instämmer med Myrberg och menar 
att den vänta och se-attityd eleverna möter är ett tecken på okunskap om hur 
barns språk utvecklas, och om läs- och skrivprocesser. 

Det fordras således omfattande kunskaper, även specifika sådana, för att 
kunna möta variationen av elever i klassrummet. Lärarna i studien är eniga 
om betydelsen av att utreda elevens svårigheter i grunden för att adekvata 

insatser ska kunna göras. Här är den specialpedagogiska professionen  som 
finns på skolan och i arbetslaget av fundamental betydelse. Lärarnas väg-
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ledande princip – ”alla ska få möjlighet att lyckas” – framstår som ett spe-
cialpedagogiskt signum, och specialpedagogik blir något som angår alla 

lärare och gäller alla elever. 

10.4 Teori–praktik–reflektion 

I studien framträder pedagogiska samtal, kollegialitet och mentorskap som 
viktiga faktorer för främjande av reflekterat yrkeskunnande. Dessa faktorer 

lyfts även fram av Liberg (2009b, 2005) som menar att det är i kollegiet, 
genom mentorskap och i det reflekterande samtalet som grunden läggs till att 
vi får en förändring till stånd. Här har min närvaro på skolan också bidragit 

till att öka medvetenheten. Praxisforskaren Carr (1986) talar om practical 
reasoning. Med det menar han att det spelar roll hur man talar med kollegor 
under resans gång. Värdet av didaktiska samtal för att utveckla den pedago-

giska vardagen framhålls även av Eriksson Gustavsson (2007). De samtal 
som har förts under pågående studie, mellan lärarna och mig och lärarna 
emellan, har riktat uppmärksamheten mot angelägna didaktiska frågor vilket 

bidragit till att öka medvetenheten. Helldin (2002) argumenterar för kom-
munikativa möten mellan dem som arbetar i skolan. Detta framstår som be-
tydelsefullt om man tänker sig att lärarkompetens består i en förmåga att 

reflektera i handling. Detta gäller även de lärarstudenter som får sin verk-
samhetsförlagda utbildning på skolan. Värdet av interaktion mellan teori och 
praktik i lärarutbildningen understryks i McKinsey-rapporten (Barber & 

Mourshed, 2007) och av Risko et al. (2008). Genom en god handledd prak-
tisk träning och reflektion initieras lärarstudenten i yrkets praktiska problem. 
Lärarstudenterna behöver också tid för reflektion tillsammans med lärar-

utbildaren för att kunna koppla samman metodkursernas innehåll med un-
dervisningen i skolan. 

Lärarna i studien berättar om vilken positiv betydelse mentorskap och 

kollegialt samarbete har haft för deras personliga utveckling av yrkeskom-
petens. Genom observationerna kan konstateras att de förvärvat ett arbetssätt 
där de låter sitt handlande styras av det sociala samspelet i klassen. Reflek-

tion över den egna undervisningen förefaller grundläggande för den pedago-
giska gestaltningen. Vikten av att lärare utvecklar phronêsis blir uppenbar. 
Som tidigare beskrivits är phronêsis kunskap förvärvad genom handling. 

Lärare som utvecklat phronêsis vet vad som är meningsfullt i en handlings-
situation och styr sina val mot detta mål. Teorin och praktiken ingår i ett 
samspel där de ömsesidigt påverkar varandra. Man kan således inte på för-

hand säga hur teorin förhåller sig till praktiken, utan detta avgörs i den en-
skilda situationen. Den reflekterande läraren som förhåller sig kritiskt grans-
kande till metoder och pedagogiska influenser framstår som central i fram-

gångsrik läs- och skrivpedagogik. 
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Skolverkets statistik visar att fler elever halkar efter trots den omfattande 
forskningen inom läs- och skrivområdet. Storslagna satsningar på att över-

föra forskningsresultat till skolorna, som exempelvis NCLB, har inte gett de 
förväntade effekterna. Hattie (2009) menar att ett problem med den pedago-
giska forskningen är att forskningsfokus inte ligger i den pedagogiska prak-

tiken. Å andra sidan visar Crawford och Torgesen (2009) på några skolor där 
vetenskapligt underbyggda interventionsprogram framgångsrikt praktiseras. 
Genom att studera vad som händer i skolvardagen har några intressanta iakt-

tagelser kunnat göras i föreliggande studie. I lärarnas pedagogiska ge-
staltning ingår moment som är intimt förknippade med situationskontexten, 
och därför svåra att generalisera. Särskilt centrala sådana moment är deras 

förmåga att i ögonblicket uppmärksamma och se den pedagogiska möjlig-
heten, deras kreativitet – som till exempel då Lärare 4 river papper till en 
vinkel – och att de arrangerar de pedagogiska situationerna, så det blir till en 

aha-upplevelse för eleverna. Detta går inte att studera med kvantitativa me-
toder, vilket annars hittills varit grunden för evidensbaserad pedagogik. I 
undervisningen förekommer också hela tiden olika grader av fokusskiften. 

Inte heller dessa kommer fram i läs- och skrivforskningen. Handlingar av 
detta slag låter sig inte beskrivas i generella ordalag, utan är avhängiga den 
aktuella situationen och samspelet lärare och elev emellan. Resonemanget 

får stöd hos Schön (1983). Han menar att man bör se handlingar i relation till 
den aktuella situationen för att förstå dem, eftersom handlingarna är bero-
ende av vilka lärare och elever som agerar vid det speciella tillfället. För-

hållningssätt och klassrumsklimat är andra faktorer som är svåra att mäta, 
men som visat sig vara ytterst betydelsefulla för att ett positivt läs- och skriv-
lärande ska komma till stånd. Hur ser då den forskning ut som lärarna har 

nytta av och vad ska deras undervisning basera sig på för typ av forskning? 
Hatties (2009) ståndpunkt i frågan är att forskningsfokus måste flyttas till 
den pedagogiska praktiken. Resultat från laboratoriemodellerade studier kan 

vara svåra att omsätta i skolpraktiken på grund av att situationskontexten och 
de lärare och elever som finns där spelar en avgörande roll. Detta ligger till 
grund för Hatties kritik av NRP:s projekt om läspedagogisk praktik. Hattie 

lyfter fram expertlärarna kreativitet och den skapande akten, och menar att 
lärarkompetensen inte går att eliminera som en stark påverkansfaktor. Lärare 
kan inte följa modellerade metoder i sin skolvardag eftersom handlingen i 

situationen då går förlorad. När det gäller pedagogisk forskning är det vä-
sentligt att se komplexiteten, menar Hattie. Det är svårt att mäta den, och 
därför är det svårt att genomföra den typen av forskning med enbart kvanti-

tativa metoder. 
Det kan vara svårt att vid enstaka tillfällen identifiera lärarens medvetna 

målinriktade arbete, eftersom avvikelser görs för att uppnå delmål som står i 

relation till vad som sker i klassrummet här och nu. Konsekvenserna av hur 
undervisningen utformas visar sig på sikt, vilket också Lärare 5 påpekar: 
”Det medvetna arbetssättet syns på längre sikt.” Det kan även vara svårt att 
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sätta ord på lärarnas subjektiva kunskaper – den tysta kunskapen – som lig-
ger till grund för deras handlingar. Detta överensstämmer med Allans (2007) 

uppfattning. För att kunna förstå vad som pågår i praktiken och hur de olika 
faktorerna är relaterade till varandra behövs förmodligen djupgående studier 
över tid, där forskaren är närvarande i skolvardagen. 

En fråga som kvarstår är vad förklaringen kan vara till att det praktiska 
arbetet i skolan inte tycks ha påverkats av den pedagogiska forskningen, och 
varför svenska skolelevers resultat försämras trots att det finns tillgänglig 

kunskap inom området. En slutsats utifrån föreliggande arbete är att ett 
praxisorienterat fokus, liknande det som utnyttjats i denna studie, framträder 
som en viktig ansats i pedagogisk forskning för att lärare ska uppleva den 

som angelägen. 

Studien visar sammanfattningsvis att 

 framgångsrik läs- och skrivundervisning innebär att läraren ser läs- och 
skrivutveckling i ett språkutvecklande sammanhang, och att detta i hög 
grad handlar både om muntlighet och skriftspråklighet. 

 en vägledande specialpedagogisk princip är att alla elever, utifrån sina 
förutsättningar, får möjlighet till ett optimalt lustfyllt lärande i ett soci-

alt sammanhang. 

 en annan viktig princip i lärarnas pedagogiska gestaltning är fasta 
strukturer med känsla för stundens krav och möjligheter. 

 forskningsresultat upplevs som mer tillgängliga och angelägna för lär-
arna när forskarnas intresse vänds mot den pedagogiska praktiken och 

låter teori och praktik interagera. I forskningsprocessen har lärarnas er-
farenhetsmässiga kunskap preciserats, samtidigt som den teoretiska 
kunskapen inom området utvecklats och fått en djupare innebörd för 

dem. Därmed har möjligheter öppnats för att teorier om lärande etabl-
eras i skolvardagen. 

Det vore av stort intresse att följa upp föreliggande studie, genom att när-

mare undersöka hur lärarna arbetar för att arrangera pedagogiska situationer 
där det råder balans mellan form och funktion, och där lärandet sker i lear-

ning engagement zone (Figur 3). Det vore även angeläget för framtida forsk-
ning att förfina forskningsmetoderna. Detta gäller i synnerhet de medvetan-
degörande samtalen i syfte att utveckla förutsättningarna för ett reflekterat 

yrkeskunnande. 
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Ord- och begreppsförklaringar 

auditiv som avser hörseln 

autentisk äkta, verklig, genuin 

avkodning omvandling av skrivna tecken till ljud och ord 

Daisy digitalt ljudbaserat informationssystem 

fonem den minsta språkliga byggstenen som inte i sig själv bety -

der något, men som har betydelseskiljande funktion 

fonetisk ljudenlig 

fonologi läran om språkljudens funktion 

fonologisk medvetenhet insikt i formsidan av språket (se även lingvistisk medve-

tenhet) 

grafem skrivtecken, t.ex. en bokstav som motsvarar ett bestämt 

fonem 

inferens slutsats som dras utöver de upplysningar som är direkt 

uttryckta i texten; det att läsa mellan raderna 

intonation betoningsmönster 

inkodning en till avkodningen motsvarande process när det gäller 

skrivning, dvs. att behärska kopplingen fonem–gra-

fem 

kognitiv som avser tankemässiga förhållanden 

kompensatorisk det att övervinna ett handikapp genom att utnyttja andra 

egenskaper 

kontext sammanhang, språkligt eller situationellt  

korrelation statiska mått på sambandens styrka 

korttidsminne det verbala arbetsminnet 

lexikon våra lagrade kunskaper om ord: hur de uttalas, vad de 

betyder, hur de stavas 

lingvistisk som har att göra med språket 

lingvistisk medvetenhet insikt i formsidan av språket (se även fonologisk med-

vetenhet) 

logografisk gällande ordets visuella form (det att läsa ord som visuella 

helheter) 

metakognitiv medveten, kontrollerad styrning av den egna tankeverk-

samheten 

morfem språkets minsta betydelsebärande enhet 

morfologisk som har med struktur och uppbyggnad att göra 

motorisk som avser rörelseområdet 

ortografi ordets skriftliga uppbyggnad, skriv och stavningssätt  

ortografisk identitet den inre abstrakta bilden av ordets stavningssätt  

perception uppfattning av omvärlden genom sinnena 

prosodi språkets melodi 

pragmatik ett yttrandes mening och funktion i ett givet sammanhang 

segmentering uppdelning i mindre delar 

sekvens ordningsföljd 

sekvenseringsproblem svårigheter att hålla ordning på stimulus ordningsföljd 

semantisk som avser språkets betydelsesida 

syntaktisk som avser språkets grammatiska uppbyggnad 

syntax språkets uppbyggnad i satser och meningar 

visuella fel fel där responsordet är synmässigt besläktat med stimulus-

ordet, t.ex. han–hon, den–det 



 

 

Bilaga. Språkscreening 

Det screeningmaterial som används är avsett att vara ett verktyg för att upptäcka d e 

barn som löper risk att utveckla läs - och skrivsvårigheter samt även de, vars språk-

liga förmåga inte ligger i nivå med åldern. Materialet används för att få en uppfatt -

ning om barnets förmåga att flytta fokus från språkets innehåll till dess form. En 

viktig förutsättning för läs- och skrivinlärningen är också att barn utvecklar språkliga 

förmågor som begreppsförståelse, ordförråd och grammatisk/syntaktisk kompetens. 

Fonologisk medvetenhet samt en god språklig förmåga är en förutsättning för en 

framgångsrik läs- och skrivinlärning. Screeningen genomförs i en–en-kommun-

ikation mellan barnet och förskolläraren. Följande moment ingår: 

Eftersägning av ord 

Ett svagt auditivt korttidsminne är vanligt hos barn som senare uppvisar läs - och 

skrivsvårigheter. Genom att låta barnet säga efter ord utan inbördes sammanhang , 

kan man se om det finns svårigheter på detta område. 

Rimigenkänning 

Genom att ta reda på barns rimförmåga får man en uppfattning om huruvida de kan 

byta perspektiv, från ords innehåll till dess form. Vissa barn kan behöva bildstöd för 

att genomföra uppgiften, till exempel kan barn som har ett svagt auditivt korttids -

minne ha svårt att hålla kvar orden i minnet. Även rim på nonsensord förekommer i 

testet. Eftersom vissa barn lär sig många rimord utantill, så kan man här eliminera 

den effekten. 

Fonemidentifiering 

I denna uppgift ska barnet kunna urskilja ett visst ljud i ett ord. Ljuden består av två 

vokaler och två konsonanter: A, I, S, K. De finns både i början, mitten och slutet av 

orden, och ibland finns de inte alls. Barnet skall inte säga efter orden själva, utan 

bara svara ja eller nej. Uppgiften går ut på att lyssna. Vissa barn har också en del 

uttalsbrister, som kan påverka resultatet negativt. 

Ordmobilisering 

För många barn med språkliga problem och läs- och skrivsvårigheter, kan det vara 

svårt att snabbt plocka fram rätt ord när de pratar. Under tidspress brukar dessa svå-

righeter öka. I denna uppgift ska barnet under en minut räkna upp så många djur, 

kläder och leksaker som han eller hon kan komma på. Här märker man om barnet 

kan ta hjälp av att gruppera och systematisera, eller bara säger de ord som han eller 

hon kommer på. Man ser också om barnet är i behov av mycket visuellt stöd för att 

kunna benämna, speciellt i uppgifterna där barnet ska räkna upp kläder och leksaker. 

Bedömning av grammatik och syntax 

Uppgifterna går ut på att barnet ska kunna avgöra om en mening är grammatiskt 

riktig eller inte. I uppgiften, som består av meningar, är vissa korrekta medan andra 

har avvikande grammatik och/eller ordföljd. 


	1 Introduktion
	2 Syfte
	2.1 Frågeställningar

	3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
	3.1 Lärande genom handlingar i ett socialt sammanhang

	4 Aktuell forskning om läs- och skrivlärande
	4.1 Principer för skriftspråksuppbyggnad
	4.1.1 Fonologisk förmåga

	4.2 Läsförståelse, ordförråd och socialt samspel
	4.3 Läs- och skrivutveckling, läs- och skrivinlärning
	4.3.1 Dyslexi

	4.4 Läs- och skrivpedagogisk kompetens och pedagogiska traditioner
	4.4.1 Framgångsrik läs- och skrivpedagogik
	4.4.2 Förebyggande och stöttande läsundervisning
	4.4.3 Lärarutbildningen

	4.5 Didaktiska perspektiv på skrivforskning
	4.5.1 Skolskrivande


	5 Klassrumsforskning
	5.1 Några aktuella klassrumsstudier
	5.1.1 Samstämmiga slutsatser
	5.1.2 En tydlig lärarroll
	5.1.3 Dilemman
	5.1.4 Individualisering
	5.1.5 De didaktiska frågorna
	5.1.6 Det sociala sammanhangets betydelse


	6 Perspektiv på undervisning
	6.1 Formalitet och funktionalitet i undervisningen
	6.2 Genrepedagogik
	6.3 Samtalande, läsande och skrivande
	6.4 Det skolspecifika språket
	6.5 Allmän och specialiserad textkompetens
	6.6 Scaffolding
	6.7 Förebyggande specialpedagogiska insatser
	6.8 Evidensbaserad pedagogik
	6.8.1 Evidensbaseringsprincipen i skolpraktiken


	7 Metod
	7.1 Praxisorienterad forskning
	7.2 Partiell etnografisk ansats
	7.3 Undersökningens design
	7.4 Fallstudien som forskningsmodell
	7.5 Handlingsorienterad kunskap
	7.6 Medvetandegörande samtal
	7.7 Observation
	7.8 Att identifiera teman
	7.9 Etiska aspekter
	7.10 Trovärdighet och tillförlitlighet
	7.11 Forskarrollen: dess problem och möjligheter

	8 Genomförande
	8.1 Pilotstudie
	8.2 Datainsamlingsmetoder
	8.3 Avgränsning och urval
	8.4 Identifiering av teman
	8.5 Tolkning och analys
	8.6 Redovisning av datamaterialet

	9 Resultat och analys
	9.1 Presentation av informanter
	9.2 Några scener från klassrummen
	9.2.1 Att göra tänkandet synligt
	9.2.2 Språkets form och funktion
	9.2.3 Talarstolen
	9.2.4 Medierande redskap
	9.2.5 Erfarande, utforskande och bearbetning
	9.2.6 En pedagogisk struktur med känsla för stundens krav och möjligheter
	9.2.7 Sagotema

	9.3 Tematisk analys
	9.3.1 ”Alla ska få möjlighet att lyckas”
	9.3.2 Att bemöta variationen
	9.3.3 Scaffolding: utmaning och stöttning
	9.3.4 Form och funktion
	9.3.5 Samtalande, läsande, skrivande, räknande
	9.3.6 Muntlig framställning
	9.3.7 Klassrumsklimatet
	9.3.8 Ett reflekterat yrkeskunnande
	Kollegiets betydelse
	Mentorskap: ett viktigt utvecklingsområde
	Handledning av lärarstudenter: en ömsesidig läroprocess
	Forskning och utveckling


	9.4 Sammanfattning av resultat och analys
	Vilka skriftspråkshändelser sker i klassrummet och på vilket sätt bidrar de till elevernas läs- och skrivlärande?
	Vilka vägledande principer ligger till grund för den pedagogiska gestaltningen?
	Finns moment i lärarnas undervisning som kan ses som förebyggande specialpedagogiska insatser?
	Finns förutsättningar i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett reflekterat yrkeskunnande?


	10 Diskussion
	10.1 Metodkritik
	10.2 Pedagogisk gestaltning
	10.3 God pedagogik–specialpedagogik
	10.4 Teori–praktik–reflektion
	Ord- och begreppsförklaringar
	Eftersägning av ord
	Rimigenkänning
	Fonemidentifiering
	Ordmobilisering
	Bedömning av grammatik och syntax




