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Abstract
Nyström, Ia. 2002 ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN – en studie av barns
lärande med fokus på läsning och skrivning. (The Pupil and the Learning Envi-
ronment - A study of children’s learning with the focus on reading and writing )
Acta Wexionesia No 20/2002. ISSN: 1404-4307 ISBN: 91-7636-351-1. Written
in Swedish with a summary in English

The thesis describes what happens when twelve students learn to read and write.
The main purpose of this thesis is to shed light on the learning process of the
students, with respect to reading and writing, based on the specific learning envi-
ronment. Special attention is given to the relationship between the individual and
the environment. It is the author’s strong belief that one needs to look at both
these aspects together. Further, the intention of the thesis is not to compare dif-
ferent environments in terms of good or bad, but rather to use them as examples
of situated social practices for reading.

The investigation has an ethnographic approach and is based primarily on
qualitative data collected by personal studies of the students’ reading and writing
processes in the classroom environment. Secondly, estimations of the students’
reading abilities have been performed in order to validate various kinds of data.
Twelve students have been studied from August 1998 when they started in first
grade and until March 2001.

The analysis derives from Vygotskij’s theory, the sociocultural perspective,
and to get a better understanding of differences and similarities between the en-
vironments, Bernstein’s theory about the visible and invisible pedagogic was
used.

The result indicates that in a classroom, students show a variety of specific
behaviours related to the setting in different ways. The conclusion of this thesis
is that it is urgent to make teachers observe and pay attention to the behaviour
pattern of each group of readers. Teachers hereby receive a tool that gives them a
chance to identify students with negative patterns in purpose to make them
choose a constructive way of learning. Through guidance the teacher may trans-
fer successful strategies and/or design situations that make it possible for the stu-
dents to discover an alternative way of learning.
Keywords: Learning, learning process, situated learning, reading as a social
practice, learning environment, reading- and writing development, literacy, scaf-
folding.
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FÖRORD

Att skriva en avhandling är som att starta en lång och osäker resa där målet är
okänt. Jag har alltid älskat att resa och avhandlingsresan kan ses som en parallell
till tidigare resor som jag genomfört genom åren. Men detta är garanterat både
den längsta och den svåraste färden som nu nått sitt slut. Min resa startade för tio
år sedan då jag började forskarutbildningen i Göteborg. Det har varit en lång och
krokig färd med åtskilliga stopp på vägen. Från början var slutmålet en licentiat-
uppsats. Dock inträffar saker i livet som ställer en inför olika val. Vid ett sådant
tillfälle beslutade jag att skriva en avhandling om barns lärande.

Egentligen startade färden redan när jag var barn för mer än 50 år sedan, en
resa in i böckernas värld. Jag vill tacka min mamma för att hon i min barndom
köpte böcker och började läsa för mig. Jag älskade sagor och minns att jag alltid
ville höra mer, ”bara lite till, bara ett kapitel till”. Läsandet forsatte med flick-
böcker, skönlitteratur av olika slag och inte minst facklitteratur.

Under resans gång har jag mött många personer som varit avgörande för detta
arbete och som jag känner en tacksamhet till, eftersom jag aldrig ensam hade
kunnat genomföra detta verk. Min första reskamrat var Ingrid Pramling Samuels-
son, som var min handledare och samtalspartner i Göteborg tillsammans med
Birgitta Kullberg. Tack båda två för värdefulla råd och intressanta diskussioner.
Ytterligare reskamrater, som jag vill rikta ett tack till, är gruppen doktorander i
Early Childhood, som tog del av och var engagerad i det jag skrev.

Resan gick vidare och jag fortsatte min utbildning i Växjö där jag fick nya
reskamrater, som har sagt många kloka ord, värdefulla att packa ner i bagaget för
användning vid olika tillfällen. Ett särskilt tack till Lena, Marita och Marianne
som nitiskt har granskat delar av mitt manus och fört konstruktiva diskussioner
med mig.

Med på resan har också funnits Karin Taube och Ingvar Lundberg och som
med sitt gedigna intresse och kunnande givit värdefulla kommentarer. Christer
Jacobson, som bihandledare och Ingeborg Moqvist Lindberg är två andra viktiga
personer som på skilda sätt kommit med konstruktiv kritik och berikat mitt ar-
bete. Tack alla för att ni har funnits som samtalspartners.

Sist men inte minst min huvudhandledare Håkan Jenner, som villigt läst, dis-
kuterat och stöttat mitt skrivande. Tack Håkan för att du alltid har haft tid att
lyssna och på olika sätt lett mig framåt. Det har varit tryggt att ha dig, med allt
ditt kunnande och din positiva attityd, som handledare.

Ett speciellt tack riktas också till lärare, elever och föräldrar, som gav mig
tillträde till de olika klassrummen och utan vilka denna avhandling inte hade
kunnat genomföras.
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Min familj, Bo, Cheri, Malin, Hans och Hanna samt Klara och mina föräldrar har
följt arbetet och tålmodigt inväntat slutmålet och är alla värda en eloge. Hans har
korrigerat svenska språket och den engelska sammanfattningen tillsammans med
Cheri, vilket har varit till stor hjälp. Bo, min älskade make och stöttepelare, tack
för att du så tålmodigt läst och kritiserat och alltid funnits där när jag har behövt
diskutera.

Denna avhandling tillägnas min dotterdotter Hanna, som kom till världen under
dramatiska förhållanden för ungefär ett år sedan och som har påbörjat sin resa
och sitt livslånga lärande genom livet.

Växjö i september 2002

Ia Nyström
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DEL I

UTGÅNGSPUNKTER

Kunskapens kärna är att äga den och använda den
Konfucius
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KAPITEL 1
Introduktion och syfte

Klassen har eget arbete. Eleverna sitter i sina bänkar och
arbetar med olika uppgifter i svenska eller matematik. Selma
tar fram en stencil ur sin bänk och läser. Hon reser sig och
går fram till läraren och undrar vad hon ska göra. – ”Du får
läsa, det står här vad du ska göra och så gör du det”. Selma
går tillbaka till sin bänk och sätter sig ner och läser texten
ett flertal gånger. Jag går efter en stund fram till henne och
frågar – ”vad ska du göra?” – ”Jag förstår inte”, svarar
Selma. Bredvid henne sitter Beata som nu lutar sig fram mot
Selmas uppgift och börjar peka och förklara hur man ska
göra. Beata säger – ”det är så här att man ska sätta de här
orden i ordning, i i isbjörn kommer först och så j och sen k”.
Beata visar även på nästa rad och förklarar ungefär på
samma sätt. Läraren är fullt upptagen av att gå igenom ma-
tematikuppgifter med en annan flicka. Selma börjar skriva
siffror under respektive ord. Hon tittar hela tiden på tavlan
där alfabetet finns uppsatt för att kontrollera i vilken ord-
ning bokstäverna kommer. Beata tittar med jämna mellan-
rum på Selmas stencil och när en siffra kommer fel, pekar
Beata och rättar henne. Selma förstår nu principen och gör
klart samtliga uppgifter.

Inledning
Fokus i denna avhandling ligger på relationen individ och lärandemiljö. Verk-
samheten i klassrummet består av individer, som i samspel med andra försöker
att skapa en förståelse för den sociala praktik som läsning utgör. I exemplet ovan
(jag återkommer till detta och dess innebörd i ett senare kapitel), hämtat från en
av mina observationer från år 3, möter vi Selma, en av informanterna i denna
studie. För henne är det en lång och mödosam process med hårt arbete att bli en
läsande och skrivande människa. Det är viktigt att kunna läsa – och att kunna
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läsa bra. Som Adams (1990) säger: ”If we want to induce children to read lots,
we must teach them to read well” (s 15). Det satsas mycket forskning på att öka
vår kunskap om orsaken till att vissa barn har svårigheter att läsa och/eller att
stava rätt.

Under ett projekt om barns läs- och skrivutveckling blev jag engagerad i och
intresserad av hur barn lär sig läsa och skriva. Framför allt varför somliga har
svårare för sig än andra. Jag tog del av Läs- och skrivkommitténs betänkande,
Att lämna skolan med rak rygg (SOU 1997:108), vilken presenterar skilda per-
spektiv på skriftspråklig forskning. Även den ständigt pågående debatten om att
alltför många elever går ut från grundskolan med en otillräcklig skriftspråklig
förmåga har bidragit till mitt val av forskningsområde. Skriftspråklig förmåga
innefattar både att läsa och skriva och används som ett samlingsnamn, ursprung-
ligen hämtat från det engelska ordet literacy (a a).

I samband med förberedelserna inför denna undersökning om barns lärande
startade också en lång resa. Arbetet med att färdigställa en avhandling, från tanke
till handling, är liksom läsandet för många elever, en mödosam process. I denna
forskningsprocess ingår även att granska sig själv och fundera över sitt eget
handlande (Ehn & Klein 1994). Det är en lång och krokig väg där man som fors-
kare ständigt kommer till olika vägskäl där man ställs inför val av skilda slag.

Mitt första vägval handlade om huruvida jag skulle bygga vidare på min li-
centiatuppsats med titeln Förändringsarbete i förskolan – en processtudie över tre
år (Nyström 1995), som var en studie utifrån ett organisationsteoretiskt perspek-
tiv. Jag övergav dock denna tanke eftersom jag inte ämnade studera lärandet ut-
ifrån organisationsteorier.

Mitt intresse riktades mot barns lärandeprocesser och relationen individ –
lärandemiljö. Eftersom jag var speciellt intresserad av läsning och skrivning val-
de jag att fokusera på läs- och skrivaktiviteter. Jag stod nu inför ett nytt vägval:
Vilken forskningsansats lämpar sig för min problemställning? Mot bakgrund av
att jag ämnade studera processen och under en längre tid ville följa en grupp barn
valde jag den etnografiska ansatsen. Avsikten är då att upptäcka, beskriva och
jämföra olika situationer och händelser. Det är också möjligt att med denna an-
sats använda både kvalitativa och kvantitativa data samt olika tekniker vid in-
samlandet (Hammersley & Atkinson 1983). Dessutom har etnografin enligt
Kullberg (1996) ”möjlighet att beskriva de kvalitativt skilda inlärningsapproa-
cher elever har” samt att belysa människors skilda sätt att lära ett innehåll (s 14).

Etnografin är induktiv till sin karaktär och följer upptäckandets väg, vilket
också betyder att teorier genereras under analysarbetet. En etnograf har själv
möjlighet att bestämma vad som ska ingå i undersökningen. Det handlar om att
göra ett urval (Ehn & Klein 1994) för att därefter försöka skapa helheter genom
att sätta samman fragment av skilda slag. Enligt Guba och Lincoln (1994) är
detta ett stort ansvar och kan även bli en börda. Jag fann detta inspirerande och
var en bidragande orsak till val av metod. Ett annat skäl var att man i en etnogra-
fisk studie själv är ett instrument och en del i processen (Kullberg 1996). Valet
av forskningsansats och min avsikt, att studera lärandet i ett undervisningssam-
manhang, passar väl ihop med ett hermeneutiskt synsätt. Det är ett synsätt som
innebär att man måste förstå händelser och handlingar i deras kontext.
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Processen i ett avhandlingsarbete kan enligt min mening liknas vid den her-
meneutiska spiralen. Den aktuella kunskapen om helheten genererar frågor om
delarna och kunskapen om delarna genererar frågor om helheten. Frågor som
hela tiden leder till reflektioner där nya frågor konstrueras, vilka stimulerar ny-
fikenheten och leder djupare in i forskningsprocessen. Stundom förekommer
dock situationer av stagnation och en mängd problem uppstår under vägen. Den
största delen i ett avhandlingsarbete består av skrivande, men skrivandet är bero-
ende av alla tankar och beslut. ”Tänket”, de reflektioner, som föregår själva för-
fattandet är därför av lika stor betydelse. Möjligheten att pröva sig fram och ef-
terhand förändra ledde för min del till ett perspektivskifte. Min syn på lärande
skiftade, från att enbart vara en individuell angelägenhet till att ske i samspel.
Miljöns betydelse för lärandet blev allt tydligare.

Närmast kommer jag att ge en översiktlig bild av den forskning som har rele-
vans för mitt avhandlingsarbete. Jag tar upp dels några studier som tidigt inspire-
rade mig, dels några studier som stöder de val jag har gjort. Framställningen är
också tänkt att sätta in syftet i ett forskningsmässigt sammanhang.

Vägen till syftet
Pedagogiken befinner sig idag i en brytningstid där ett paradigmskifte pågår.
Lärandemiljöns betydelse lyfts fram på ett annat sätt än tidigare och denna av-
handling är ett exempel på detta. Vissa delar är genomförda med främst ett indi-
vidperspektiv, andra med ett miljöperspektiv. I initialskedet var jag ”etnograf”
med fokus på individen. Jag var bärare av kognitiva teorier tillsammans med teo-
rier inom läsforskning. Efter hand funderade jag alltmer över vilken innebörd
miljön och sammanhanget spelar för elevens lärande. Likaså framträdde den
kommunikativa processens betydelse tydligare. Genom min bekantskap med det
sociokulturella perspektivet synliggjordes lärandemiljöns betydelse på ett sätt
som jag tidigare inte varit medveten om. Säljös bok Lärande i praktiken (2000)
fick mig också att betrakta Vygotskij och hans teori med nya ögon.

Vygotskij räknas till socialkonstruktivisterna och har fått stå som förgrunds-
gestalt till det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000, Wertsch 1991, 1998),
vars anhängare sedan vidareutvecklat hans tankegångar med en starkare betoning
på miljön än vad Vygotskij påtalar. Jag upptäckte ganska snart, att Vygotskijs
tankar om det essentiella i att skapa en undervisning anpassad till barn med olika
förutsättningar och olika kulturell bakgrund stämde med den bild av lärandet
som växte fram under mina klassrumsobservationer. I enlighet med exempelvis
Vygotskij (1978) och Jaworski (1994) utvecklar barn sina förmågor i ett socialt
samspel och genom en rätt organiserad undervisning skapas utvecklingsmöjlig-
heter. Med rätt, tolkar jag att Vygotskij menar en undervisning anpassad till ele-
vernas förutsättningar. Jaworski (a a) startade liksom jag utifrån ett kognitivt
synsätt men övergick till social konstruktivism och Jaworski blev därför något av
en själsfrände. Min utgångspunkt är således att lärande är en process där den en-
skilde individens förmågor utvecklas i samspel med andra. Eller, att individens
kognitiva utveckling sker med hjälp av drivkrafter i ett socialt samspel, som Vy-
gotskij (1978) uttrycker det.
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Det sociokulturella perspektivet har således hjälpt mig att bättre förstå lärande-
miljöns betydelse. Jag har dock inte haft anspråk på att genomföra en renodlad
sociokulturell analys. En mer korrekt beskrivning är att jag varit inspirerad av det
sociokulturella perspektivet och min ambition har varit att bättre förstå samspelet
individ - miljö. Att mötet individ - miljö får konsekvenser för elevens lärande
diskuteras av flera forskare med skilda perspektiv (Adams 1990, Dahlgren &
Olsson 1985, Marton & Booth 1997, Pramling 1988, Säljö 2000). Andra viktiga
inspirationskällor har varit den klassrumsforskning som studerat interaktionen i
klassrummet och de resultat inom läsforskningen som belyser den mängd fakto-
rer som spelar in i lärandet av läsning och skrivning.

I början av 1900-talet genomfördes den första klassrumsstudien i USA medan
denna forskning startade först under 1960-talet i Sverige (Granström & Einars-
son 1995). Sedan dess har klassrumsforskningen utvecklats till att gälla ett flertal
ansatser och skilda traditioner. Enligt Evaldsson m fl (2001) som refererar till
Bellack, finns sedan länge två traditioner inom klassrumsforskningen: dels en
naturvetenskapligt orienterad, dels en humanistisk/samhällsvetenskaplig. Den
senare är inriktad på olika slag av kvalitativ forskning i syfte att studera interak-
tionen i klassrummet. Författarna menar att det är viktigt att utifrån ett sociokul-
turellt perspektiv studera verksamheten ”inifrån”, eftersom interaktion ses som
”grundläggande sociala handlingar” (s 9). Vidare menar de att språk och böcker
är sociala och kulturella verktyg genom vilken verkligheten medieras (förmed-
las) för oss. Och för att förstå processen i mänskliga handlingar behöver vi kunna
beskriva och analysera de verktyg som används.

Evaldsson m fl (a a) framhåller också att lärandet måste studeras i sitt sam-
manhang, vilket kan uttryckas som att lärandet är situerat, d v s beroende av situ-
ationen. Lärandet kan inte skiljas från sitt sammanhang (Brown 1993). Enligt
Bråten (1998) innebär lärande ett pedagogiskt möte mellan en elev och en lärare
där bägge tillför något. Den miljö barnen vistas i måste ge sådana möjligheter att
eleven får insikter och lär sig. Synen på lärande utifrån ett sociokulturellt per-
spektiv handlar om att skapa miljöer där eleverna blir delaktiga och får stöd i sin
utveckling (Brown 1993). Det var således skilda faktorer som avgjorde mitt teori
respektive metodval.

Min utgångspunkt är att lärande är en process där den enskilde individens
förmågor förenas i ett kollektivt samspel. På senare år har arbeten gjorda både
inom samhällsvetenskap, kognitiv psykologi och antropologi, pekat på att läran-
de äger rum inom skilda områden som har speciella kulturella och sociala nor-
mer och att dessa områden influerar lärandet (Bransford m fl 2000).

Klassrumsforskningen har som tradition studerat processer och skeenden i
den dagliga undervisningen (Gustafsson 1984). I många studier användes olika
typer av observationsscheman i syfte att kartlägga lärarens agerande eller den
verbala interaktionen. I mindre omfattning har enligt Runesson (2000) uppmärk-
samhet riktats åt klassrummet som miljö för lärande av vissa färdigheter. Klass-
rummet som social och kulturell miljö är emellertid mycket komplext. Det räcker
inte att mäta elevernas kunskaper utan det intressanta är som jag ser det vad som
händer i klassrummet. Vad lär sig individen under vilka förhållanden? Fokus i
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detta arbete ligger således på relationen individ – lärandemiljö, eller mer precise-
rat: Vilken mening skapar eleverna i relation till klassrumsmiljön och läsningen
som social praktik. En annan aspekt värd att lyfta fram är att den hittillsvarande
klassrumsforskningen har varit inriktad på läraren och interaktionen i rummet
(Granström & Einarsson 1995, Runesson 1999), d v s klassrumsstudier utifrån ett
lärarperspektiv. Fokus i min studie är på barnen och deras lärandeprocesser.

De erfarenheter som har gjorts inom läsforskningen (exempelvis Adams 1990,
Lundberg 1984, Taube 1988), har ökat medvetenheten om att det finns många
faktorer som kan bidra till att ett barn får svårigheter med läsinlärningen. All er-
farenhet talar för att dessa svårigheter får konsekvenser, inte enbart för barnets
läsförmåga, utan också för förmågan att inhämta kunskaper i andra ämnen och
för barnets självkänsla. Det är inte ovanligt att inlärningssvårigheterna får nega-
tiv effekt på barnets motivation för allt skolarbete (Taube 1988). En ond cirkel
uppstår där tron på den egna inlärningsförmågan och självförtroendet sjunker
och en negativ självuppfattning utvecklas.

Den språkliga interaktion som barnet deltar i (Langer & Allington 1992),
bristande intresse för läsning och dåligt självförtroende (Taube 1988) är således
några av de faktorer som forskare funnit kan bidra till att ett barn får svårigheter
med läs- och skrivinlärningen och som kan utgöra ett hinder i språkutvecklingen.
En annan faktor, som visat sig ha betydelse för läs- och skrivinlärningen, är bar-
nens förförståelse (se exempelvis Dahlgren & Olsson 1985, Liberg 1990). Man
har också observerat att barn använder olika strategier i sitt läsande och även den
lästekniska processen varierar vilket exempelvis Adams (1990) och Lundberg
(1984) redogör för.

Språk handlar om både muntligt och skrivet språk samt icke-verbal kommunika-
tion, exempelvis kroppsspråk (Ong 1999). De flesta barn har ett väl fungerande
talspråk när de börjar skolan. Utvecklingen av talspråk börjar tidigt och sker of-
tast i nära gemenskap med andra (Lundberg 1984). Att lära sig läsa och skriva
utgör en annan dimension av språket, ett nytt sätt att kommunicera. I vissa kultu-
rer är enligt Ong (1999) talspråket viktigare än skriftspråket. I vår kultur, där
samhället ställer allt högre krav på läs- och skrivförmåga, intar emellertid skrift-
språket en särskild plats. Utan denna skriftspråkliga förmåga slås vi lättare ut och
får svårare att hävda oss.

Skrivprocessen och läsprocessen är båda en del i att erövra skriftspråket. Ong
(a a) menar att skrivandet är mer mödosamt än läsandet. Skrivaktiviteter är idag
allmänt förekommande i samband med den tidiga läsundervisningen (Ahl 1998).
Emellertid vill somliga barn inte skriva och en orsak till detta kan enligt Vygots-
kij (1995) vara att de ”saknar ett inre behov av att skriva” (s 54). Skriftspråket är
mer abstrakt och barnet begriper kanske inte skälen till varför man ska skriva.
Det kommunikativa syftet med läsningen bör därför prioriteras för att barnet ska
införliva skriftspråkets möjligheter i sina egna tankar och behov.

Det finns en grupp barn som kan komma att hamna i riskzonen, nämligen den
grupp som brukar benämnas lässvaga barn. Denna grupp barn har en långsam
läsutveckling och enligt Taube (1988) och Taube m fl (1999) befinner de sig i



20

år 3 på en nivå där läsförmågan är otillräcklig för att klara de krav, som de kom-
mer att ställas inför i år 4 och 5.

Mycket forskning har enligt Adams (1990) lagts ner på att ta reda på vilken
läsinlärningsmetod som är mest effektiv. Hon menar att det krävs både att läs-
programmet och klassrumsmiljön har en god standard om läsförmågan ska höjas.
Det har under en följd av år både internationellt (Chall 1996) och nationellt
(Hjälme 1999) debatterats vilken läsinlärningsmetod som ger bäst effekt. Clay
(1985) anser att det behövs ett flertal metoder av skilda slag för att möta det en-
skilda barnets behov. Enligt Moustafa et al (1999) har debatten huruvida ljud-
metoden eller helhetsmetoder (båda förklaras i kapitel 4) tonats ned till förmån
för hur man bäst undervisar i de olika metoderna.

En annan viktig faktor är den kulturella miljö som barnen har med sig in i
skolan (Francis 1982, Heath 1983, Säljö 2000). Tidigare erfarenheter och vår
förförståelse är relaterad till våra hemförhållanden. Både Francis (1982) och
Heath (1983) pekar i sina studier på att förståelse av det skrivna ordet hänger
samman med på vilket sätt vuxna i barnets omgivning använder tryckt och
handskriven text. Forskning (Ahl 1998, Francis 1982, Heath 1983, Taube m fl
1999) visar att det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund
liksom tillgången på böcker, uppslagsverk och tidskrifter i hemmet och elevens
läsförståelse. En intressant och tillsynes unik studie i detta sammanhang är
Heaths (1983) studie av tre olika gruppers förhållningssätt till texter och böcker i
vardagslivet. Denna studie, tillsammans med Francis (1982) och Kullberg
(1991), är studier som har likheter med min egen och som har inspirerat mig.
Även Ahls (1998) undersökning kan jämföras med min studie i vissa avseenden.

Heath (1983) levde med tre grupper av människor i USA och följde deras liv
i närmare tio år. Syftet med denna studie var att visa hur olika uppväxtmiljöer
värderas olika i mötet med skolan. I en annan studie i ett fattigt område i USA,
med elever vars IQ låg under medel vid skolstarten, observerade Francis (1982)
tio barn i en klass under deras tre första skolår (i en ålder av 5 - 7 år) med fokus
på deras problem och strategianvändande. Hon registrerade deras läs- och skriv-
beteende, samtalade med dem och testade dem. Dessutom besökte hon barnens
hemmiljö och intervjuade föräldrarna. Kullberg (1991) var både forskare och lä-
rare och undervisade en grupp barn i svenska, åtta elever, under deras första
skolår. Kullberg upptäckte två huvudlinjer i barnens lärandeprocess, nämligen
”learning to learn” och ”learning to read”.

Ahls (1998) undersökning är inriktad på den grundläggande läsundervisning-
en i åldrarna 6 - 8 år i sex s k Barnskolor1, d v s där den integreras i förskola,
skola och fritidshem. Ahls slutsats är att barnskolorna sinsemellan var olika av-
seende den pedagogiska praktiken och att läsundervisningen utformades på skil-
da sätt, men att även likheter förekom. Eleverna i en och samma elevgrupp hade
skilda behov och deras tidigare erfarenheter och kunskaper fick betydelse för un-
dervisningens utformning. Lärarnas möjligheter att förverkliga sina uppfattning-

–––––––––
1 En vanlig definition enligt Ahl (1998) är följande: ”Den integrerade pedagogiska verksamheten

mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg benämns på många håll barnskola”  (s 6).
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ar om läsundervisningens utformning skiftade. Vidare visade det sig att eleverna
vid de olika Barnskolorna erhöll varierande resultat på läsproven.

Min grundtanke är alltså denna: Genom att betrakta lärandet utifrån skilda teore-
tiska perspektiv kan man också se och förstå olika saker. Det är inte individen
eller miljön som har betydelse, utan dessa båda utgångspunkter måste förenas. I
likhet med Jarowski (1994) menar jag att man måste beakta både de individuella
och sociala aspekterna av lärandet.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att belysa elevers lärandepro-
cesser avseende läs- och skrivaktiviteter utifrån den lärandemiljö de vistas i. Sär-
skild uppmärksamhet kommer att ägnas åt relationen mellan individ och läran-
demiljö. Med lärandemiljö avses dels den fysiska miljön, d v s klassrummets ut-
formning och dels den pedagogiska miljön som också benämns undervisningens
organisering. Denna innefattar de läsinlärningsmetoder som används, de aktivi-
teter som förekommer och lärarens förhållningssätt samt interaktionen mellan lä-
rare och elev och mellan elev och elev. De olika aspekterna kommer att förtydli-
gas i de sammanhang de behandlas. Avsikten är inte att jämföra olika miljöer i
termer av bättre eller sämre, utan snarare att se dem som exempel på sociala
praktiker för läsning.

Utifrån ovanstående syften har följande frågeställningar utkristalliserats:
Vilka beteenden utvecklar eleverna under lärandet?
Vilka läsinlärningsmetoder används och hur kommer dessa till uttryck i under-
visningen?
Vilka aktiviteter förekommer och hur påverkar de interaktionen i klassrummet?
Hur kan elevernas beteenden förstås i relation till lärandemiljön?

Att närvara i klassrummet och personligen följa elevernas läs- och skrivprocess
har varit det primära. I andra hand har intresset riktats mot att bedöma elevernas
läsförmåga för att validera data av skilda slag.

Några förhållanden bör påpekas:
1) Huvudintresset är klassrummet som lärandemiljö. Samtidigt finns ett

individperspektiv i avhandlingen i den bemärkelsen att jag studerar bar-
nens individuella lärandeprocesser. Dessa diskuteras sedan med hänsyn
till främst miljöfaktorer. Med denna utgångspunkt betyder det att jag
studerar eleven och lärandemiljön med utgångspunkt dels från eleven-
i-miljön och dels eleven-i-miljön vilka ska ses som en helhet.

2) Vid urvalet av elever gjordes en avgränsning genom att jag enbart rikta-
de min uppmärksamhet mot de elever som vid skolstarten inte kunde
läsa. Min definition av barn som inte kan läsa lyder: Barn som känner
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igen några eller flera bokstäver men som saknar förmågan att själv
sätta samman identifierade bokstäver för att bilda ord

.
3) Begreppen elev och informant används omväxlande i avhandlingen var-

av det senare för att särskilja de 12 studerade barnen från elever i största
allmänhet.

I en avhandling framstår somliga begrepp som mer centrala än andra och det är
angeläget att lyfta fram dessa och definiera dem. Jag har valt att behandla samt-
liga begrepp i den kontext de uppträder. Skälet till detta val är mitt antagande att
det underlättar för läsaren att erhålla definitionen i anslutning till sammanhanget.
Centrala begrepp i denna avhandling är: lärandeprocess, situerat lärande, läs-
ning som social praktik och lärandemiljö med vilken avses även miljö eller
klassrumsmiljö. Läs- och skrivinlärning och läs- och skrivutveckling används i
samma betydelse, lärande och inlärning används synonymt liksom skriftspråk-
lighet och skriftspråklig förmåga. Vidare scaffolding och organisering av under-
visningen.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen avser att belysa elevers lärandeprocesser avseende läs- och skriv-
aktiviteter utifrån den lärandemiljö de vistas i. Individ och lärandemiljö står i
centrum och bildar en helhet. Vad händer i det pedagogiska mötet? Nedan illu-
streras de tre begreppen Individ, Miljö och Det pedagogiska mötet. Den ena de-
len utgörs av individrelaterade aspekter och den andra delen av miljöaspekter,
vilka integreras i det pedagogiska mötet och utgör lärandet. Det går inte att med
en bild fånga allt, men i det pedagogiska mötet sker en form av dubbelexpone-
ring som synliggör individ och miljö.

Figur 1 Illustration av förhållandet individ - lärandemiljö

Individ MiljöLärande
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De teoretiska utgångspunkterna och hur aspekterna studerats framgår av nedan-
stående tablå. Individperspektivet är mest framträdande i kapitel 5 och 6, miljö-
perspektivet i kapitel 4 och 7. Det pedagogiska mötet diskuteras i kapitel 8.

Individ Miljö
Kognitivt perspektiv Sociokulturellt perspektiv
[Konstruktivism] [Social konstruktivism]

Beskrivning av elevers beteenden Beskrivning av den pedagog-
genom deltagande observation, iska miljön genom deltagande
intervjuer och samtal observation, intervjuer och

samtal i termer av
Kartläggning av läsförmågan och arbets- - hur läsinlärningsmetoderna
sätt genom test och skattningar samt används
läsmiljön i hemmet genom enkät - hur aktiviteterna påverkar

interaktionen med fokus på
lärandemiljön

Det pedagogiska mötet
= en bild av informanternas lärandebeteenden och klassrums-
interaktionen, med särskilt fokus på samspelet elev – lärare

De perspektivskiften som görs i avhandlingen kan ur vissa aspekter synas pro-
blematisk, eftersom de båda perspektiven vilar på skilda grundantaganden. Jag
har i det här sammanhanget intagit en pragmatisk hållning, som innebär att jag
använt perspektiven för att tydliggöra olika delar av den komplexa process som
lärande innebär.

Avhandlingen omfattar tre delar; DEL I innehåller tre kapitel, den nu redovisade
introduktionen samt syftebeskrivning. Härefter presenteras min teoretiska ut-
gångspunkt vilken inleds med en övergripande diskussion kring begreppet läran-
de och synen på lärande utifrån konstruktivistiska respektive socialkonstrukti-
vistiska teorier och utmynnar i Vygotskijs teori och det sociokulturella perspek-
tivet. Nästföljande kapitel belyser läsforskning med inriktning på språklig med-
vetenhet, skriftspråklighet, skrivprocessen samt hemförhållanden och läsning.
Denna del avslutas med en redogörelse för undersökningens metodologiska ut-
gångspunkter. Forskningsansats, etnografi, urval och urvalsgrupp samt under-
sökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet beskrivs också i detta ka-
pitel. Vidare förs ett resonemang om etiska överväganden.

DEL II omfattar resultaten och utgörs av fem kapitel. Kapitel fyra ger en be-
skrivning av klassernas lärandemiljöer. Härefter följer informanternas väg till att
bli skriftspråkliga i form av 12 porträttbeskrivningar samt vilka svårigheter de
upplever i läsandet. I kapitel sex görs en kartläggning av läsförmågan genom en
redogörelse av respektive mätinstrument följt av en resultatbeskrivning på indi-
vidnivå. Kapitel sju handlar om lärandemiljön och inleds med hur läsinlärnings-
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metoderna används, hur guidning fungerar och hur aktiviteterna påverkar läran-
det. I det åttonde och sista kapitlet i DEL II redovisas Bernsteins teori om peda-
gogiska processer och det förs en diskussion om det pedagogiska mötet utifrån
olika aspekter.

I DEL III förs en diskussion utifrån några centrala begrepp i Vygotskijs teori och
det sociokulturella perspektivet samt reflektioner över lärandemiljöer. Avslut-
ningsvis ges förslag till tänkbara pedagogiska förändringar och fortsatt forskning
inom området.
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KAPITEL 2
Teoretiska utgångspunkter

Detta kapitel inleds med en övergripande diskussion kring begreppet lärande och
synen på lärande. Konstruktivistiska respektive socialkonstruktivistiska teorier
samt Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet presenteras följt av
forskning kring språklig medvetenhet, skriftspråklighet, läsinlärningsmetoder
och det kulturella bagagets betydelse för lärandet. I anslutning till kapitlen 7 och
8 återkommer jag till läsforskningen och i kapitel 8 redovisas Bernsteins teori
om pedagogiska processer kopplad till lärandemiljön.

Lärandeteorier
Det finns olika syn på lärande avhängigt vilket teoretiskt perspektiv man utgår
ifrån och man ser olika saker beroende på vald teori. En sak tycks dock de flesta
vara överens om och det är att lärande är en komplex process. Vi skulle behöva
veta mer om hur lärandet går till för att exempelvis förbättra undervisningen. Jag
menar med detta att vi ofta inte vet vad som händer inuti en individs huvud och
därför inte heller kan vara säkra på vad och hur en person lär sig. Illeris (2001)
menar att det föreligger en osäkerhet i vad det innebär att lära sig något. Vad är
det som gör att vi lär oss? Denna komplexa fråga, hur människor lär sig, är säkert
en fråga som många vill lösa. Troligtvis är det som Säljö (2000) säger, en fråga
som vi antagligen aldrig får ett slutgiltigt svar på. Följaktligen är det inte heller
enkelt att finna en undervisning som passar alla.

Utgångspunkten för begreppet lärande finns att hämta från inlärningsforsk-
ningen. Studier av inlärning har under lång tid fokuserats på individen. Den be-
havioristiska synen var länge rådande, tills någon gång under 50-talet då kogniti-
vismen framträder (Säljö a a), en tradition som vuxit fram ur det vi kallar ratio-
nalism (McKenzie 1997). Rationalismen med dess förgrundsgestalt Descartes
har ett dualistiskt synsätt där man skiljer mellan kropp och själ, tanke och hand-
ling samt det fysiska och immateriella. Vygotskij (1978) däremot menar att en
individs sociala interagerande utvecklar kognitionen i samspel.

Idag används begreppet lärande frekvent i många olika sammanhang och i
Lpo 94 (1998) betonas att lärandet bör ses som en livslång process. I denna av-
handling används begreppen lärande och inlärning synonymt mot bakgrund av
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att begreppet inlärning länge varit den gängse termen. Inlärning har i olika sam-
manhang under senare år fått ge vika för begreppet lärande.

Begreppet lärande myntades av Jerkedal (1973) för nästan 30 år sedan. Jer-
kedal menar att lärande är ett vidare begrepp än ”learning” (inlärning) som kan
ses som en aspekt av lärande. Det handlar inte enbart om att förbättra utbildning-
en och därmed anta att ett bättre lärande blir en konsekvens av detta. Säljö
(1975) diskuterar lärande och ”learning” och pekar på att lärande ges samma
betydelse som ”learning”, vilket skulle vara en felaktig slutsats. Inlärning för-
knippas av somliga med att individen fylls eller matas med kunskap (Carlgren
1999). Det finns andra forskare som också berör begreppet. Mogensen (1994)
talar om lärande som en aktivitet där individen bearbetar sådan information som
är viktig för att utveckla ny kunskap medan inlärning däremot handlar om på
förhand given information. Johansson (1999) framför liksom Carlgren (1999) att
lärande sker överallt i alla sammanhang medan inlärning sker i formella situatio-
ner, exempelvis i klassrummet. Lave och Wenger (1991) menar att lärandet ska
ha en kontextuell förankring. Även Ellström m fl (1996) försöker definiera
lärande och formulerar det ungefär som att när en individs kompetens har för-
ändrats och denna nya kompetens kvarstår har ett lärande skett.

Lärande följs av utveckling och kan beskrivas som en process som leder till
förändring av något slag eller att vi som Säljö (2000) uttrycker kan se något nytt
eller varianter av vad vi tidigare kände till. Lärande och utveckling är två cen-
trala begrepp i en lärandeprocess. De båda begreppen är intimt sammankopplade
och utifrån olika teoretiska perspektiv diskuteras här i korthet innebörden i dessa
begrepp. Enligt Hermansen (2000) finns det tre uppfattningar om förståelsen för
lärande och utveckling. För det första kan utveckling betraktas som ett resultat av
lärande. För det andra att lärande kommer efter utveckling och för det tredje att
utveckling och lärande ingår i ett dialektiskt utbyte (s 60).

Vygotskij (1978) menar att lärandeprocessen inte sammanfaller med utveck-
lingsprocessen utan att utveckling kommer efter lärandet. I samma ögonblick
som barnet har förstått meningen med en uppgift börjar utvecklingen. Man kan
också som Hermansen (2000) uttrycker det, se lärande som den process som
åstadkommer utveckling genom påverkan av både yttre och inre faktorer. Han
menar att utveckling och inlärning ingår i ett dialektiskt förhållande och att Vy-
gotskij och hans teori om den närmaste utvecklingszonen synliggör denna dia-
lektik. Jag återkommer till detta längre fram i mitt resonemang.

Resnick och Illeris är två av flera forskare som resonerar kring begreppet
lärande som en process som sker i samspel och där individen är medskapare.
Resnick (1989) för fram tre aktuella kognitiva teorier. De är inbördes besläktade
och ger aspekter på lärande som skiljer sig från behaviorismen; 1) lärande som
en process av kunskapskonstruktion, 2) lärande som är kunskapsberoende och 3)
lärande i samband med den situation som den äger rum. Illeris (2001) menar att
begreppet lärande används utifrån delvis skilda betydelser och redogör för fyra
olika grundbetydelser som i korthet utgår från:
- lärande som resultaten av lärandeprocesserna hos den enskilde
- lärande som de psykiska processer hos individen som kan leda fram till resultat
eller förändringar
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- lärande och ordet lärandeprocesser kan hänvisas till samspelsprocesser och blir
då en förutsättning av vad som sagts ovan
- lärande och lärandeprocesser används i princip som liktydiga med undervisning
(s 13).

Jaworski (1994) anser att för att förstå lärande måste man beakta både dess
individuella och sociala karaktär (se också Collins m fl 1989, Vygotskij 1978).

I denna avhandling används begreppet lärande i betydelsen som den process ele-
ven genomgår och som leder fram till en förändring, från att vara prelitterat till
att bli skriftspråklig. Eleven är medskapare i denna process och lärandet sker till-
sammans med andra. Men som framgått finns det ett flertal perspektiv och skilda
uppfattningar på vad lärande är och vilka faktorer som ingår i lärandeprocessen.
Som alltid måste en forskare göra avgränsningar och besluta vad som kan vara
rimligt att behandla i en och samma studie.

Mitt teoretiska val har avgjorts mot bakgrund av de verktyg jag har använt
för att förstå lärandeprocessen. Utgångspunkten är en etnografisk inspirerad
forskningsansats, Vygotskijs teori och i somliga avseenden det sociokulturella
perspektivet, vilka kan sägas ha vissa släktdrag. Etnografi innebär enligt Wolcott
(1994) att mänskliga handlingar studeras som delar av ett kulturellt system. Den
sociokulturella teorin studerar individens tänkande, lärande och handlande som
delar av historiska, kulturella och sociala kontexter (Wertsch 1998). Samtidigt
bör det betonas att jag med anknytning till Vygotskij (1978) och Jaworski (1994)
avser att beakta både de individuella och sociala aspekterna av lärande, d v s be-
skriva de individuella processerna och hur dessa färgas av miljön.

Forskare med fokus på läsinlärning tar upp skilda aspekter (kognition, metakog-
nition, motivation, självförtroende och hemförhållanden) av betydelse för ut-
veckling av skriftspråket. I mitt resonemang framöver lyfter jag fram några av
dessa aspekter tillsammans med lärandeteorier.

Kognition är en aspekt på lärande som handlar om individens förförståelse
(Dahlgren & Olsson 1985) och hur väl hon/han har förstått hur det alfabetiska
systemet fungerar (Adams 1990, Lundberg 1984) samt strategier för lärande
(Pintrich & Schrauben 1992). Metakognition handlar om att ha kunskap om den
egna kognitionen (Flavell 1979) och samtidigt ha kontroll över den (Brown
1987). Pramling (1988) betonar vikten av att individen är medveten om betydel-
sen av det egna lärandet.

Barn erfar och förklarar på ett annat sätt än vuxna, vilket framför allt Pram-
ling (1983, 1988) visar i sin forskning bland yngre barn. Hon talar om progres-
sionen i deras lärande, från att göra och att veta till att förstå. Detta sker genom
övning och barnen är medvetna om att de inte kan, som i mitt fall, läsa och/eller
skriva, men strävar efter att skaffa sig den förmågan. Här sker en förändring från
att inte kunna läsa och skriva till att kunna läsa och skriva. Det kognitiva göra-
stadiet, d v s att skriva bokstäver, övergår gradvis till ett vetastadium, att koppla
varje bokstav till ett ljud, för att till sist förstå innebörden av hur avkodning går
till för att få möjlighet att möta olika texter. Det är en medvetenhet barnen i min
studie erfar efter hand och uttrycker mer eller mindre explicit. Flera forskare
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(Pramling 1988, Pramling & Mårdsjö 1997, Snow m fl 1998, Stigmar 2001)
framför metakognitionens betydelse för lärandet.

Att använda metakognitiva strategier innebär att man kan planera sitt lärande,
veta vad man vill och hur uppgiften ska genomföras (Jakobsson 2000). Om lära-
ren kan inspirera eleverna och få dem att fundera över sitt eget lärande ökar bar-
nets förmåga att utveckla förståelse för omvärlden (Doverborg & Pramling
1995). Det är elevens egna föreställningar och formulering av hypoteser som bör
ligga till grund för tänkandet. Pramling (1983, 1988) framhåller, i sina studier av
barns tänkande från förskolan, vikten av att bygga in metareflektion i den peda-
gogiska verksamheten. De barn som uppmärksammats på sitt eget lärande fick
en djupare förståelse och större minnesbehållning. Men samma resonemang kan
appliceras på äldre elever med vilka man också kan föra ett mer avancerat sam-
tal. Ännu finns det få studier gjorda bland äldre skolbarn. En sådan studie
genomfördes av Stigmar (2001), vilken studerade gymnasieelevers lärande.
Stigmar fann att läraren är av stor betydelse för elevernas lärandeprocess och att
det är viktigt att läraren försöker få eleverna att vara medaktörer och reflektera
över sitt lärande.

Andra faktorer av vikt när individen ska lära sig läsa och skriva handlar en-
ligt Taube (1988) om det egna självförtroendet. Dessutom är det angeläget att
eleven är intresserad och motiverad, eftersom motivationen påverkar arbetet i
klassrummet (Illeris, 2001, Pintrich & Schunk 1996). Brown (1994) menar att
motivation är nyckeln till lärande. Det är en inre kraft, impuls eller önskan som
driver individen mot ett mål. Vidare är det av betydelse att eleven är koncentre-
rad och använder lyckade strategier i sin läsinlärning. Bråten (1998) framhåller
att vissa inlärningsstrategier än bättre än andra. För ett effektivt lärande måste
eleven känna till dessa och de krav som är förenade med respektive uppgift. Dale
(1998), som tar sin utgångspunkt i Vygotskijs teori, påpekar att poängen med
undervisning är att bilda reflekterande strukturer i elevens medvetande. Dessa
strukturer ger i sin tur upphov till kreativt tänkande som möjliggör att hon/han
kan skapa ny kunskap. Ytterligare en faktor som poängteras av flera forskare
(Francis, 1982, Heath, 1983 och Taube m fl 1999) och som redovisades i intro-
duktionskapitlet, är vilken betydelse elevernas hemförhållanden har för lärandet.

Två synsätt på lärande kommer att tas upp, nämligen konstruktivismen, som be-
traktar lärandet som en individuell process och social konstruktivism, som skild-
rar lärande som en social process i vardagssituationer (Marton & Booth 2000).
Olika teoretiska perspektiv ger olika syn på lärandet. Under senare år har allt fler
börjat se lärandet som en process med aktivt involverade individer.

Konstruktivism och social konstruktivism
Konstruktivism, som härstammar från kognitivisterna, omfattar två riktningar, en
radikal som förespråkas av von Glaserfeld (1995) och en pragmatisk så som den
beskrivs av Luhmann, refererad av Hermansen (2000). Glaserfeld (a a) baserar
sin teori på Piagets tankegångar och menar att det intressanta är hur världen
upplevs av individen. Det är genom den egna aktiviteten som individen konstrue-
rar sin förståelse för omvärlden. Den pragmatiska riktningen, vilken jag inte
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kommer att redogöra för, handlar om förhållandet system (sociala och biologiska
system samt människan) och omvärld.

Piaget har haft stort inflytande på synen på barns utveckling och inlärning
(Marton & Booth 2000). Piaget (1969) menar att lärandet sker genom individens
egen aktivitet, genom att experimentera och utforska. Det centrala är att kunskap
skapas genom assimilation och ackommodation och att det måste råda balans
(ekvilibrium) i systemet. Individens tänkande ses enligt Piaget som en stegvis
utveckling, lika för alla, en utvecklingsprocess som kommer inifrån. Säljö (2000)
menar att denna uppfattning, en enhetlig syn på tänkandet, är rationalistisk och
bortser ifrån skillnader i kulturell och social bakgrund. ”Den kognitiva apparaten
antogs vara densamma oavsett /…/ om man hade en annan kulturell eller social
bakgrund” (s 56).

Lärandet utifrån ett konstruktivistiskt tänkande ses som en individuell pro-
cess, vilket är motsatsen till den andra skolan, social konstruktivism, som beto-
nar relationer mellan grupper, situationer, individer, språk, kultur och samhälle.
Enligt Hermansen (2000) har både sociala konstruktivister och konstruktivister
inspirerats av Piagets teori. Utifrån denna bas har de två riktningarna sedan ut-
vecklats åt skilda håll. I social konstruktivism sker lärandet i ett socialt samman-
hang. Det centrala, menar Hermansen, är kommunikationen vilken utgör grunden
till mänsklig kunskap. Det är diskursen som skapar världen och ger oss förståel-
sen.

Man kan säga att både världen och de mentala konstruktionerna
av världen bestäms av diskursen (samtalet om, eller historien om)
(s 76).

Inom det socialkonstruktivistiska fältet ryms ”situated cognition” och den socio-
kulturella skolan. Det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskij
(Wertsch 1991, Säljö 2000) och har sedan utvecklats vidare. Detta perspektiv
betonar den kollektiva sidan av lärandet och relationer mellan grupper, individer
och situationer medan Vygotskij (1978) även fokuserar på individens kognitiva
utveckling. Våra erfarenheter gör vi tillsammans med andra och kommunikatio-
nen har därför en central plats enligt Säljö (2000). Författaren framhåller också
”samspelet mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och
individers lärande å den andra” (s 66). Tillsammans med andra kan vi göra så-
dant som vi inte skulle kunna på egen hand. Samhandlandet är högst väsentligt i
en lärandesituation (Hydén 2001, Vygotskij 1978).

Vygotskij
Vygotskij (1978, 1986) utgår i sin teori om lärande och undervisning från fyra
förhållanden, nämligen Utvecklingen av spontana begrepp till vetenskapliga
samt förhållandet mellan dessa; Utvecklingen av högre psykologiska processer;
Zonen för den närmaste utvecklingen (ZPD-zonen) och Skriftspråkets betydelse
för människans utveckling. Enligt Bråten (1998) studerade Vygotskij barnet i ett
helhetsperspektiv och betonar den sociala situationens roll liksom det historiska
och kulturella i utvecklingen. Vygotskij (1978) framhåller att en intellektuell ut-
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veckling sker när tal och praktisk handling konvergerar. Detta antagande bygger
på hans studier av språket som redskap för mänsklig aktivitet:

 Although children´s use of tools during their preverbal period is
comparable to that of apes, as soon as speech and the use of signs
are incorporated into any action, the action becomes transformed
and organized along entirely new lines (s 24).

Språket spelar en betydande roll i barns handlingar och Vygotskij (1986) ägnade
mycket intresse åt språket och dess relation till tänkandet. Han menar att vid en
viss tidpunkt möts dessa i utvecklingen och då blir talet intellektuellt och tän-
kandet språkligt. Vygotskij konstaterar också att barn lika väl löser praktiska frå-
gor med hjälp av sitt tal som med ögonen eller händerna.

Influerat av Vygotskij har intresset för att studera tankar i en kontext ökat
under senare år inom kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi (Nelson
1996, Säljö 2000, Wertsch 1998). Det handlar enligt Nelson (a a) om både gene-
rella och individuella differenser i tänkandet uppkomna genom kulturella skill-
nader. Genom upplevelser av skilda slag i världen och med olika språk uppstår
individuella differenser i tänkandet. Olika kulturer och olika språk ger en varia-
tion i tänkandet. Men det finns också generella delar i en kultur som producerar
generella tankar och språk. Vygotskij (1978) menar att miljön har en stark inver-
kan på barnets kulturella utveckling genom samspelet med andra människor. Se-
nare sker dock utvecklingen även på det intrapersonella planet.

I sitt resonemang om lärande studerade Vygotskij (1978) både Binet, Piaget,
James, Koffka samt Thorndike och deras syn på relationen mellan lärande och
utveckling hos skolbarn. Han förkastar dock deras teorier och menar att det
handlar om två saker: dels den allmänna relationen mellan lärande och utveck-
ling, dels de specifika kännetecknen på detta samband när barnen når skolåldern.
Med detta menar Vygotskij att lärandet börjar redan i barndomen då lärande och
utveckling är sammanflätade från första stund. Lärandet har alltid en historia
som vi måste ta hänsyn till. Den kognitiva utveckling som blir en följd av läran-
de leder till högre psykologiska processer. När Vygotskij talar om högre psyko-
logiska processer syftar han i första hand på kulturella och kognitiva redskap.
Det kan exempelvis vara språk, skrivande och tecknande samt logiskt minne,
vilka skiljer sig från minne och uppmärksamhet som kallas lägre former av psy-
kologiska processer (Bråten 1998).

En viktig sociokulturell aktivitet som bidrar till den kognitiva utvecklingen är
enligt Bråten och Thurmann-Moe (1998) skolans undervisning som inriktar sig
på att omforma tänkandet. Detta sker med hjälp av

den tankegemenskap som gör att barns spontana eller vardagliga
begrepp kommer i kontakt med vuxnas vetenskapliga begrepp
(s 23).

Det handlar då om vad eleven klarar av på egen hand och vad han/hon behärskar
med stöd av en kamrat eller en vuxen. Vygotskij (1978) beskriver mötet mellan
elev och lärare som en viktig samarbetsform. Han menar att eleven bör ha något
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svårare uppgifter i undervisningen än vad denne kan lösa på egen hand. Detta
skeende förklarar Vygotskij genom att redogöra för ”the zone of proximal deve-
lopment” (ZDP) eller zonen för den närmaste utvecklingen, vilken fokuserar på
de kognitiva processer som är under utveckling. Detta innebär att delar av ele-
vens utveckling endast kan aktiveras med hjälp av en vuxen. Denna skillnad,
mellan barnets utvecklingsnivå och dess potential, uttrycker Vygotskij på följan-
de sätt:

It is the distance between the actual developmental level as deter-
mined by independent problem solving and the level of potential
development as determined through problem solving under adult
guidance or in collaboration with more capable peers (s 86).

Genom guidning tar eleven till sig kunskap, gör den till sin och använder den se-
dan på egen hand. Om eleven inte klarar att lösa en uppgift på egen hand finns en
risk för att utvecklingen fördröjs utan den vuxnes hjälp (Vygotskij 1978, Øzerk
1998). Enligt min mening är detta en intressant iakttagelse som för tankarna till
dagens skola och det friare arbetssätt som förekommer i många klasser. Vygots-
kij (1978) menar att undervisning är avgörande för elevens utveckling och det är
undervisningen i skolan som leder utvecklingen framåt. Vi måste skapa utveck-
lingsmöjligheter vilket görs genom en rätt organiserad undervisning vilken
främjar den intellektuella utvecklingen. Vygotskij (a a) poängterar undervisning-
en i skriftspråk som väsentlig för att medvetandegöra språket. Han betonar också
det sociala samspelet och menar att det är drivkraften för lärande och en bi-
dragande orsak till förändring i tänkandet. Sammanfattningsvis och lite tillspet-
sat, kan man säga att konstruktivismen och Piaget förklarar yttre handlingar i
termer av ”det inre” medan socialkonstruktivismen och Vygotskij förklarar ”det
inre” i termer av ”det yttre” (Marton & Booth 2000).

Sociokulturellt perspektiv
Utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv är hur mänsklig handling situeras
i kulturella, historiska och institutionella miljöer (Wertsch 1991, 1998). Enligt
Lave (1988) innebär detta att mänskligt handlande och kontext endast förekom-
mer i relation till varandra. Säljö (2000) skriver att:

Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i
kontexter och att förstå kopplingen mellan individuella handlingar
är därför något av kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv
(s 27).

Det centrala i detta perspektiv är kontexten, det sammanhang där lärandet sker
och hur världen medieras för oss (Säljö a a). Detta betyder enligt Säljö att vi för-
står ett fenomen, en händelse eller dylikt enbart i det sammanhang vi befinner
oss och om vi inte förstår eller ser samma saker ställs vi utanför. Den kontext
eleven befinner sig i är avgörande för lärandet. Men också hur vi tolkar kulturen,
i det här fallet den skolmiljö vi befinner oss i, är av betydelse. Tolkningen avgörs
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av de bakgrundskunskaper, d v s den erfarenhet, vi har med oss och hur förtrog-
na vi är med den aktuella kulturen (a a). Individen deltar i olika sociala praktiker,
vilka skiljer sig åt. Exempel på sociala praktiker är hemmet, förskolan, klass-
rummet och läsning, vilka alla kan tolkas på skilda sätt utifrån individens tidigare
erfarenheter.

Vygotskij (1978) menar att mänskliga handlingar utgörs av de mentala och fy-
siska redskap som kulturen erbjuder. Dessa kulturella redskap är enligt Wertsch
(1998) medierat handlande. Efter hand förändras redskapen liksom kulturen och
vår syn på olika företeelser. Wertsch framhåller också att kulturella redskap kan
vara både hindrande och utvecklande i de handlingar vi utför. Mediering (för-
medling) innebär att tänkandet hos individen utövas i sociala praktiker med hjälp
av artefakter, vilket också kan uttryckas som att fysiska, intellektuella/språkliga
redskap medierar verkligheten för oss (Vygotskij 1978, Wertsch 1991, Säljö
2000). Mediering förklaras av Säljö som:

... att vårt tänkande och våra föreställningar är framvuxna ur, och
därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska
redskap (s 81).

De resurser som finns i språket är vårt viktigaste medierande redskap. Eller som
Säljö uttrycker det:

Att lära och utvecklas i vår tid är således i stor utsträckning en
fråga om att utnyttja kognitiva resurser som finns införlivade i ar-
tefakter som information, procedurer och rutiner (s 82).

Genom att använda fysiska och intellektuella redskap lär vi oss att lösa problem.
Medelst kommunikation skapas och förs sociokulturella resurser vidare. Vid stu-
dier av lärandet i ett sociokulturellt perspektiv är tre samverkande faktorer av
betydelse enligt Säljö:

1) utveckling och användning av intellektuella (eller psykologis-
ka/språkliga) redskap
2) utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)
3) kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklar
former för samarbete i olika kollektiva verksamheter
(s 22-23).

I skolan befinner sig lärare och elever i en social interaktion och genom att un-
dersöka deras handlingar, vad som sägs, skrivs och görs, kan vi förstå lärandet.
Utveckling och lärande sker i ett socialt sammanhang genom interaktion och
kommunikation på individnivå såväl som på kollektiv nivå. Säljö (a a) menar att
det handlar om att eleverna behärskar den specifika institutionella kommunika-
tion som exempelvis förekommer i skolan.

Lärandet är beroende av sociokulturella betingelser, d v s den kunskap vi tar
till oss och använder i nya situationer varierar beroende på kulturella skillnader.
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Våra handlingar är situerade i sociala praktiker och vi handlar utifrån våra tidiga-
re erfarenheter och kunskaper. Ta som exempel att vi tillsammans ser en film
eller en teaterpjäs, vilken ger alla samma stimuli. Vad vi däremot förstår och ser
blir högst varierande p g a att upplevelsen relateras till vår kulturella bakgrund
(Säljö & Bergquist 1997). Vidare anser Säljö (2000) att lärande som kunskapsin-
hämtande är en alltför begränsad uppfattning och använder hellre begreppet ap-
propriering, som han menar inte behöver vara något avslutat. Han uttrycker det
på följande sätt:

Appropriering innebär att man tillägnar sig ett intellektuellt red-
skap eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att
man kan använda det för vissa syften och i vissa situationer
(s 152).

Inom den traditionella hantverksutbildningen ägde lärandet rum i dess speciella
kontext (Lave & Wenger 1991, Resnick 1989). Mästare och lärling arbetade till-
sammans där lärlingen efter hand tillägnade sig den aktuella kunskapen. Denna
typ av lärande skiljer sig åt från dagens ofta formella undervisning i skolan.
Kunskap har blivit mer abstrakt och teoretisk. Att studera lärandet som ett lär-
lingskap fokuserar enligt Collins m fl (1989) på guidningsupplevelser. Det byg-
ger på att eleven ska lära sig tänka och lösa problem i skolämnen som läsning
och skrivning samt matematik. Genom att eleven får stöd och hjälp, s k scaffol-
ding, vilket innebär ett turtagande mellan lärare och elev, utvecklas självkontroll
och självkorrigering. För att eleven ska kunna utnyttja sin potentiella förmåga
behöver hon/han stöd för att genomföra en uppgift. Även Säljö (2000) beskriver
innebörden av scaffolding och kallar det ”kommunikativa stöttor”, vilket be-
nämns ”scaffolds” på engelska. Den direkta översättningen av ”scaffolding” in-
nebär material till byggnadsställningar (Nordstedts stora engelsk-svenska ordbok
2000).

Lave och Wenger (1991) ser lärande som en situerad handling och kallar det
’legitimate peripheral participation’. Exempelvis är eleven i skolan en lärling
som efterhand blir deltagare fullt ut. Ett villkor för detta är att man inte är en pas-
siv åhörare utan en engagerad aktiv deltagare. Alla som deltar i en praktik är
lärande. I en lärare – lärling situation förekommer mycket lärande och i mindre
utsträckning undervisning.

Lave och Wenger (a a) beskriver liksom Palinscar och Brown (1984) lär-
lingskap i ett sociokulturellt perspektiv. Utgångspunkt för Lave och Wenger är
det traditionella lärlingskapet där lärandet sker i en kontext. Författarna poängte-
rar betydelsen av kognitiva och metakognitiva strategier i lärandet. Det handlar
om relationen mellan lärande och den sociala situation där lärandet äger rum.
Mening, förståelse och lärande är alla relaterade till den aktuella kontexten där
lärandet ses som en process i samspel:

Situated Learning contributes to a growing body of research in
human sciences that explores the situated character of human un-
derstanding and communication (s 14).
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Eftersom kunskaper utvecklas inom det system vi befinner oss i, kan de vara svå-
ra att överföra från en verksamhet till en annan (Carlgren 1997, Säljö 2000).
Carlgren menar att eleverna inte alltid förstår uppgiften och hur kunskapen ska
användas därför att den inte är relaterad till deras verklighet. Lave (1988) talar
också om att lärandet och tänkandet är kontextbundet, knutet till specifika situa-
tioner där aktiviteten pågår. Lärandet bör således enligt nämnda författare ses i
relation till de situationer och de sammanhang individen befinner sig. I detta per-
spektiv blir miljön för lärandet högst väsentlig. Den blir en del av lärandet (Carl-
gren 1999).

En kritik som kan riktas mot den sociokulturella skolan är dess ytterst starka tro
på den sociala processen i lärandet och där individens kognitiva förmågor skjuts
åt sidan. Jag menar att individen och dess egenskaper och förmågor också har
betydelse för lärandet. Det är mycket som kan förklaras av enskilda faktorer i
samband med läslärande (Svensson m fl 2001, Taube m fl 1999), vilket är både
intressant och viktigt att beakta. Samtidigt har min ambition i denna studie varit
att komma åt andra faktorer än vad som enbart kan förklaras genom individen.
Collins m.fl. (1989) för ett resonemang i dessa banor. De menar att vi måste
undvika ensidighet. En socialkonstruktivistisk syn på lärande, inkluderande det
sociokulturella perspektivet, måste därför utgå ifrån ett dialektiskt förhållande
mellan den individuella förståelsen och en kollektiv aktivitet. Utifrån detta syn-
sätt innebär lärande att en förändring i förståelsen sker i den sociala praktik indi-
viden deltar i. Ett exempel är när en elev genom att delta i läsningens sociala
praktik övergår från att ljuda till automatiserad läsning. Den individuella proces-
sen är en del av ett större sammanhang där vi i lärandet använder både artefakter
(fysiska, intellektuella och språkliga) och andra människor som redskap. Genom
att delta i en social praktik lär vi oss efter hand att handskas med redskapen. Den
förståelse som individen skaffar sig i samspelsituationer leder till ett förändrat
handlande (Rogoff 1990).

Sammanfattning
Min utgångspunkt är att den kontext vari lärandet sker är avgörande för vår för-
ståelse och att det individuella lärandet är en process som sker i samspel med
andra där språk och kommunikation är centralt. Följaktligen innebär lärande att
en förändring i förståelsen sker i den sociala praktik individen deltar i. Samtidigt
har det egna självförtroendet samt individens intresse och motivation för lärandet
betydelse för resultatet, liksom de strategier för lärande som individen utvecklar i
samspel med omgivningen. En annan viktig aspekt är den guidning eleverna får i
skolan. Den mer erfarne spelar en viktig roll och får betydelse för utvecklingen
av den enskildes potential. Det samspel och den interaktion som förekommer
mellan elev och elev och mellan lärare och elev kan ha en avgörande betydelse
för lärandet.
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Läsforskning

Inledning
Många barn och även vuxna har svårigheter med att läsa och skriva och har såle-
des en bristande skriftspråklig förmåga. Ett centralt begrepp i denna studie är
skriftspråklighet som kan definieras på olika sätt. En av dessa definitioner be-
skrivs i Läs- och skrivkommitténs slutbetänkandet Att lämna skolan med rak
rygg (SOU 1997:108) och uttrycks:
”Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för

- att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer
- att kunna tillgodose sina behov och personliga mål
-  att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsätt-

ningar” (s 25).

Denna studie inriktar sig primärt på att belysa elevers lärandeprocesser avseende
läs- och skrivaktiviteter, alltså inte dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Här
används begreppen lässvaga och barn med en långsam läsutveckling och svårig-
heter eller problem med läsningen synonymt. Skriftspråklig, skriftspråklighet
och skriftspråklig förmåga används i samma betydelse och i enlighet med defini-
tionen, men också synonymt med att kunna läsa och skriva.

Flera författare redogör för den lästekniska processen och vad det innebär att bli
skriftspråklig. Mitt intresse riktas mot lärandeprocessen i generell mening men
med fokus på läs- och skrivaktiviteter i klassrummet. Valet av refererad litteratur
baseras på vad som är relevant för min egen studie, men den ger också en viss
inblick i vad det innebär att bli skriftspråklig, hur skriftspråket erövras och vilka
olika läsinlärningsmetoder som används i den svenska grundskolan.

I forskning om läsinlärningen är det vanligt att utgå från kognitiva, inlär-
ningspsykologiska eller lingvistiska teorier. Eftersom jag inspirerats av det so-
ciokulturella perspektivet försöker jag även att lyfta fram detta i nedanstående
översikt.

Nyckeln till framgång i både utbildning och lärande är att kunna läsa och
skriva. Allt skolarbete, från första skolåret till universitetsstudier, kräver att man
förstår skriven text. Under senare år har enligt Säljö (2000) kraven ökat på den
skriftspråkliga förmågan. Före tryckkonsten och läroböckernas intåg i vårt sam-
hälle ställdes inte samma höga krav på oss. Svenska skolbarn läser bra, men en-
ligt den senaste internationella undersökningen PISA 2000, har en omfördelning
mellan länderna skett och Sverige rankas inte lika högt som tidigare (Skolverket
2001).

Språklig medvetenhet
Språklig medvetenhet har visat sig vara en betydelsefull faktor vid läs- och
skrivinlärning. Flera forskare (Adams 1990, Eriksen Hagtvet 1990, Lundberg
1997), är överens om att en god språklig grund, d v s både ett fungerande talat



36

språk och en språklig medvetenhet har stor betydelse för den kommande läs- och
skrivinlärningen. För att kunna lära sig läsa och skriva måste man förstå språkets
form, d v s att meningar kan delas upp i ord, att orden kan delas upp i stavelser
och att stavelser kan delas upp i ljud (Adams 1990, Lundberg 1984).

Lundberg (1997) drar slutsatsen från Bornholmsprojektet (en jämförande stu-
die som genomfördes i Danmark med förskolebarn på Bornholm och på Själ-
land) att det dels kan vara möjligt att förutsäga hur det ska gå för barn med låg
fonologisk medvetenhet, dels att det är möjligt att förebygga uppkomsten av läs-
och skrivsvårigheter genom insatser i förskolan. Vi bör därför satsa på tidiga in-
satser och redan i förskolan hjälpa barn att nå denna medvetenhet (Jacobson &
Lundberg 1995, Lundberg 1997, Nauclér 1996). För många är det de strukture-
rade språklekarna som kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. I försko-
lan kan språklekar bli ett roligt och naturligt inslag i pedagogiken. Det handlar
alltså inte om att undervisa barn i läsning och skrivning utan att stimulera till en
känsla för ordens värde och uttryck och till en språklig nyfikenhet.

Forskning (Dahlgren & Olsson 1985, Liberg 1990) visar att det är mycket vä-
sentligt att barn före skolstarten kommer i kontakt med läsning och skrivning,
exempelvis genom att syssla med skriftspråkliga aktiviteter. Dessa aktiviteter har
en gynnsam inverkan på den kommande skriftspråksutvecklingen. Liberg (1990)
menar att den traditionella undervisningen utgår ifrån att barn har kännedom om
vissa språkliga principer och därför måste barnet, för att lyckas i skolan, känna
till vad läsning och skrivning går ut på redan när de börjar. Smith (2000) fram-
håller att läsning måste uppfattas som meningsfull av barnet. Han menar att det
är lönlöst att lära sig namnen på bokstäverna innan barn förstår vad läsning
handlar om.

Det är således angeläget att pedagoger i förskolan skapar miljöer som ökar
nyfikenheten för språkliga aktiviteter utan att för den skull undervisa barnen. Det
handlar om att genom lek ge barnen möjligheter att på olika sätt komma i kon-
takt med dessa aktiviteter. Tidigare erfarenheter och förförståelse gynnar således
den kommande läsinlärningen. Dessa erfarenheter är också relaterade till våra
hemförhållanden, vilket bl a Heath (1983) studie visar.

Skriftspråklighet
Att läsa och skriva är språkliga aktiviteter baserade på samma språkliga förmåga
som att tala och lyssna (Larson m fl 1992). När ett barn börjar med läsinlärning
blir det medvetet om att det finns ett samband mellan tal och skrift (Lundberg
1984). Barn har olika förmåga att lära och ta till sig kunskap, vilket i hög grad
gäller även läsinlärning. En lärare behöver därför fundera över Vad? Varför?
Hur? och Vilka behov? som finns vid val av läsmetod. Det kommunikativa syftet
med läsningen bör prioriteras för att barnet ska införliva skriftspråkets möjlig-
heter i sina egna tankar och behov. Detta arbete kan lämpligen, som redan
nämnts, påbörjas i förskolan för att hinna bli en del av barnets vardag.

Det är inte ovanligt att vuxna talar om läsmognad eller att barnet inte är rik-
tigt moget. Edfeldt (1982) menar att läskunnighet är en del av den totala språkli-
ga kompetensen och tyckte för 20 år sedan att vi kunde ta bort termen läsmog-
nad. Många lärare talar dock fortfarande om mognad och vill kanske invänta
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barnets mognad och låta dem ta det lugnt med läsinlärningen. Lundberg (1997)
har motsatt uppfattning och menar istället att dessa barn ska fångas upp och
stödjas i ett tidigt skede.

Som förälder till en dyslektiker framför Wellros (1996) tillsammans med sin
dotter olika tankar om vilka svårigheter som finns och som kan skapa problem i
skolan. Författarna har inte forskat men boken har ett värde rent medmänskligt
för människor som befinner sig i samma situation eller för lärare. De talar om
vikten att tidigt upptäcka elevens problem och sätta in stödåtgärder. De menar att
det inte finns någon metod som passar alla. Vidare diskuterar de vilken betydelse
elevens skriftspråkliga kultur har för lärandet. Att inte bli bemött med respekt
och hur självförtroendet påverkas av ständiga misslyckanden är andra faktorer
som berörs i boken. Wellros och Wellros tankegångar stämmer väl med vad oli-
ka forskare funnit hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Taube (1988) och
Taube m fl (1999) framhåller att man redan i år 3 kan predicera hur det kommer
att gå för eleven framöver, både vad gäller läsförmågan och för förmågan att ut-
veckla andra färdigheter. I detta perspektiv blir det än viktigare att tidigt stödja
eleverna i deras läsutveckling.

Läsning är en aktiv process där vår kognitiva förmåga är av avgörande bety-
delse för vår förmåga att förstå den skrivna texten (Åkerblom 1988) och innebär
enligt Lundberg (1984) en språklig bearbetning av en text och en tolkning av det
skrivna språket. Kontexten, d v s sammanhanget, har härvidlag betydelse vid
identifieringen av ord. Det är enklare för ett barn att avkoda orden om texten kan
sättas in i ett sammanhang. Baynham (1995), som utgår från ett sociokulturellt
perspektiv, framhåller betydelsen av det sociala sammanhang där skriftspråket
ingår. Skolan är ett sådant sammanhang, en situerad social praktik. Han menar
att läskunnighet betyder olika saker beroende på det konkreta sammanhanget.
Baynham definierar läsning som en situerad social praktik och framhåller vikten
av att titta på vad läsning gör i den aktuella kontexten:

Thinking of reading as situated social practice involves a shift
away from what reading is towards what reading does, from ob-
jectifying reading, to looking at the settings and contexts in which
reading occurs, what counts as reading, who does it and what rea-
ding does. This is the dimension of practice (s 186).

Även Smith (2000) och Vygotskij (1978) betonar det sociala samspelet för ut-
veckling av läsning och skrivning och Vygotskij menar att läsning är beroende
av den sociala interaktionen.

Läsning är en visuell process som innefattar ordavkodning som i sin tur bör
leda till förståelse. En förutsättning att erövra skriftspråket är att det finns en för-
ståelse för skriftspråkets uppbyggnad och form. För att möta olika elevers behov
behöver läraren använda olika metoder (Chall 1996, Clay 1985, Hjälme 1999,
Wellros & Wellros 1996). Enligt Adams (1990) är de kritiska faktorerna vid
läsinlärningen att känna igen och identifiera bokstäverna, att se stavningsmönster
och lätt och automatiskt se hela ord samt att höra var i ordet fonemet finns. Clay
(1998) menar att det också är viktigt att barnet förstår nyttan med att läsa. Det är
ju faktiskt möjligt att reproducera bokstäver utan att förstå innebörden och an-
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vändandet. Inte heller finns det något direkt samband mellan att kunna producera
egna böcker och en god förståelse eller läsförmåga (Kullberg 1991).

Det är således inte tillräckligt att avkoda bokstavstecken. Utan det är i mötet
mellan avkodning och förståelsen för texten som utveckling är möjlig menar
Nauclér (1996). Läsförståelsen är enligt exempelvis Liberg (1990), Lundberg
(1984) och Malmquist (1973) en mycket komplex process som innefattar flera
olika färdigheter. Ofta är det mer än en faktor som avgör om ett barn får svårig-
heter med läsningen. Resnick (1989) talar om det komplexa i att bli skriftspråklig
och menar att det föreligger en svårighet att hitta en teoretisk förklaring. Ingen
teori är komplett och det är därför bättre att använda flera teorier.

Herrström (2002) refererar en artikel med titeln Att förstå läsförståelse av
Reynolds, som diskuterar det aktuella kunskapsläget. Reynolds menar att vi vet
betydligt mindre om läsförståelse än om grundläggande läsfärdigheter. Hur man
undervisar i avkodning känner de flesta lärare i grundskolan till (Adams 1990),
däremot mindre om hur man undervisar i förståelse och utvecklar förståelsestra-
tegier. National Assessment of Educational Progress (NAEP) har genomfört en
undersökning i amerikanska skolor bland elever i fjärde klass. Resultatet pekar
på att ca 40% ligger under grundläggande nivå, d v s att dessa elever har en otill-
räcklig förståelse för att klara skolarbetet i fjärde klass. För att man ska kunna
undervisa effektivt behöver teorier om grundläggande läsprocesser kopplas
samman med teorier om läsförståelse till en heltäckande teori om läsprocessen
anser Reynolds. Detta mot bakgrund att det finns ett ömsesidigt beroende mellan
de båda processerna. En annan aspekt som förs fram i artikeln är betydelsen av
elevens kulturella bakgrund. ”Den bakgrundskunskap som individen har med sig
vid lästillfället är en grundläggande kontextuell variabel inbegripen i läsförståel-
sen” (s 3).

För att barn ska kunna erövra skriftspråket måste de således kunna identifiera
bokstäverna och förstå vad dessa ”krumelurer” betyder. De måste också kunna
koppla samman varje bokstav med ett ljud samt sätta ihop dem till ord och sam-
tidigt begripa vad man kan använda orden till. Eller annorlunda uttryckt, vilken
nytta man har av att kunna läsa dessa tecken. En del barn klarar denna procedur
galant medan den för andra är en mödosam process. Genom att läsa mycket ökar
möjligheten för en automatiserad läsning och man blir en god läsare. Det är alltså
enbart genom att läsa som man kan lära sig att läsa (Adams 1990, Lundberg
1984, Smith 2000). Kullberg (1991) kom fram till en liknande slutsats: eleverna
lärde sig läsa och skriva genom att läsa och skriva. Jacobson och Lundberg
(1995) redovisar att goda läsare läser ca 200 gånger mer mängd text än svaga lä-
sare.

Under läsningen skiftar vi perspektiv för att begripa vad vi läser, vi tar hän-
syn till både innehåll och form. Vi gör en aktiv bearbetning av texten i växlingen
mellan de erfarenheter som finns lagrade i minnet och den information som tex-
ten innehåller (Høien & Lundberg 1999, Lundberg 1984). Detta s k uppmärk-
samhetsskifte är ett kritiskt moment i läsningen och ju mer automatiserad läs-
ningen blir desto mer kan man ägna sig åt innebörden i orden. I ljuset av det sag-
da blir det uppenbart hur nödvändigt det är att barn läser mycket under sin upp-
växt. Vuxna kan stödja denna process genom att tillhandahålla böcker så att ny-
fikenheten för olika ämnen ökar och på sikt skapar en större läslust.
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Vid läsinlärning brukar man tala om två olika riktningar, nämligen den syntetis-
ka, som är en bottom up metod, och den analytiska, vilken är en top down metod.
Innebörden av den syntetiska, eller ljudmetoden, är att man går från delarna till
helheten via en syntes där bokstav och ljud matchas. Den analytiska eller hel-
ordsmetoden går från helheten till delarna och åter tillbaka till helheten, d v s att
utgångspunkten är ordbilder. Exempelvis LTG vilket innebär Läsning på Talets
Grund (Larson m fl 1992) bygger på en top down-modell. Olika forskare betonar
i högre eller lägre grad den ena eller den andra riktningen. Adams och Lundberg
hör till dem som accentuerar en syntetisk modell, men båda dessa menar också
att modellerna inte bör användas alltför ensidigt. Smith och Sundblad hör till
dem som anför en analytisk modell. Smith (2000) framhåller att om barn får me-
ningsfulla texter som de läser, så infinner sig övrig kunskap relaterad till läsning.

Diskussioner om värdet av de båda metoderna och vilken metod som kan an-
ses vara den mest lämpade, tycks ständigt pågå både internationellt och natio-
nellt. För ett närmare studium av denna debatt hänvisas till Chall (1996) respek-
tive Hjälme (1999). Vi vet att de flesta barn ”knäcker koden”, d v s att förstå för-
hållandet mellan bokstav och ljud, och lär sig läsa under sitt första skolår. För
dessa barn spelar metoden mindre roll (Lundberg 1984). Men för lässvaga barn
kan metoden ha en avgörande betydelse och de tycks enligt Ahl (1998) behöva
en mer strukturerad läsinlärningsmetod. Sundblad (1981) menar att barn lär sig
läsa själva i ett kommunikativt och meningsfullt sammanhang och de följer en
speciell utvecklingsgång. Att känna att man kan läsa är en stor lycka, även om
det tar tid innan barnet läser någorlunda flytande, d v s har automatiserat sin av-
kodning. Sundblad skriver:

Att läsa flytande innebär att läsningen utförs så att den som lyss-
nar utan svårighet kan ta till sig innehållet (s 51).

Skrivprocessen
De olika skriftsystem som finns runt om i världen har utvecklats oberoende av
varandra (Ong 1999). Den första kända skriften är den sumeriska kilskriften från
ca 3.500 f Kr. Flera skriftsystem bygger på bilder medan alfabetet är uppbyggt
kring ljud. Och enligt Ong är det fonetiska alfabetet ”det ojämförligt mest an-
passningsbara av alla skriftsystem då det gäller att förvandla ljud till synlig
form” (s 108). Det är inte ovanligt att barn lär sig skriva sitt namn och andra ord
eller namn som de lärt sig känna igen innan de kan läsa. Orden blir symboler. Vi
kan öka barnens utvecklingsmöjligheter genom att låta dem upptäcka nyttan med
att kunna skriva. Att skriva är ett sätt att kommunicera med andra människor, ex-
empelvis genom att skriva brev eller små meddelanden.

Skrivprocessen är en viktig del av läsinlärningen och skrivaktiviteter är idag
allmänt förekommande i samband med den tidiga läsundervisningen (Ahl 1998).
Det är exempelvis vanligt att eleverna skriver kortare eller längre berättelser om
upplevda händelser eller på teman föreslagna av läraren. Både Adams (1990) och
Francis (1982) menar att läs- och skrivutveckling följs åt, genom att läsa lär man
sig att skriva och genom att skriva lär man sig att läsa. Författarna pekar också
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på att det finns en tydlig koppling mellan stavning och ljud. Enligt Kullberg
(1992) har även barns tecknande och målande betydelse för den kommande
skrivutvecklingen. I början av läsinlärningen sätts bilden i fokus medan denna i
ett senare skede skjuts i bakgrunden till förmån för texten (Björk & Liberg
1996). I ljuset av detta är det således angeläget att eleverna får möjlighet att skri-
va så mycket som möjligt.

Skolan och läraren har en viktig uppgift i att skapa villkoren för elevernas
lärande. Genom att exempelvis erbjuda eleverna att skriva meddelanden, brev
och berättelser, d v s en form av fritt skrivande, ökar förhoppningsvis deras in-
tresse för att uttrycka sig i skrift. Skrivandet blir ett redskap i deras lärande. I
skolan syns ofta elever skriva av, kopiera, texter i olika ämnen, exempelvis i
samband med att de forskar2 eller ska referera ett ämnesområde. Detta är för
många ett enklare strategival än att själv omarbeta den tryckta texten. Denna typ
av aktiviteter ger inte utrymme för individens kreativitet. Istället bör man utgå
ifrån de egna erfarenheterna, sådant som väcker elevernas intresse

Allard & Sundblad (1989) understryker att barnet möter skriftspråkets regler
genom läsning. I Gustafsson & Mellgrens (2000) studie framhålls, att om skriv-
förmågan ska utvecklas måste denna sättas in i ett meningsfullt sammanhang. De
refererar också till Heliä-Ylikallio som fann ett samband mellan läskunnighet
och konventionell skrivning. Samtliga refererade författare pekar således på
sambandet mellan läsning och skrivning och poängterar vikten av att sätta in
skriftspråkligheten i ett sammanhang.

Hemförhållanden kontra läsning
Flera forskare (exempelvis Francis 1982, Heath 1983, Taube m fl 1999) har un-
dersökt vilken betydelse barns hemförhållanden, den kulturella bakgrunden, har
för läs- och skrivinlärningen. Heath (1983) menar, att för att förstå det skrivna
ordet och nyttan med att kunna läsa och skriva handlar det om hela livsstilen.
Hur man använder sig av den kunskap som förmedlas via texten. Hennes studie
visar på ett samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund, tillgången på
böcker, uppslagsverk och tidskrifter i hemmet och elevens läsförståelse. Heath
fann skillnader i levnadssätt mellan de tre samhällen hon studerade. En grupp
människor i samhället Trackton i USA läste varken för nöjes eller för utbildnings
skull utan för att ta del av enbart nödvändig information som shoppinglistor, räk-
ningar och telefonnummer. Läsning/skrivning hade en underordnad betydelse i
vardagen.

Hos den andra gruppen i Roadville fanns en del tidskrifter i hemmen, man
gav barnen egna böcker och läste godnattsagor. Läsandet var en del i uppfostran
och barnen var medvetna om att lärandet i skolan handlar om att återge texter.
De flesta problem löstes dock muntligt och människornas arbeten gav sällan an-
ledning till användning av texter.

–––––––––
2 Forska innebär att eleverna studerar faktaböcker och/eller Internet och därefter skriver en egen text

ofta illustrerad med en bild.
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Däremot förhöll sig en tredje grupp, "the townspeople" på ett annorlunda sätt
till text. Här hade man en stark tilltro till skolan och det fanns all tänkbar littera-
tur, uppslagsverk och tidningar i hemmen. I denna grupp var skriften nödvändig,
en förutsättning för den vardagliga orienteringen. Studien pekar på vilken bety-
delse barnens kulturella bakgrund har för lärandet, vilket visar sig få konsekven-
ser i barnens möte med skolan. Redan i förskolan upptäcktes stora skillnader
mellan barnens sätt att leka och tala och i syfte att utjämna dessa skillnader,
startades det därför olika program för att förbereda dem inför skolstarten.

I USA har det under många år i flera delstater påbörjats Head Start-program
för att framför allt möta barn från hem med låg utbildning i syfte att öka deras
skriftspråkliga tillväxt (Dickinson 2002). Samme författare ställer sig frågan om
Head Start når sina syften, därför att förskoleprogrammen är begränsade. I brist
på forskning, kompetent ledning och stöd använder man sig av olämpliga pro-
gram hämtade från läspraktiker från de första skolåren och som inte är direkt
lämpade för förskolans verksamhet.

Även Francis (1982) fann i sin studie, där tio elever observerades de tre första
åren i en amerikansk skola, att deras kulturella bakgrund spelar roll i lärandet.
Deras hemförhållanden avspeglade sig i sättet de närmade sig skriftspråket.

Taube m fl (1999) upptäckte i sin undersökning av läsförmågan hos nioåring-
ar i Stockholm att det fanns ett samband mellan en långsam läsutveckling och
färre böcker i hemmet, både vuxenböcker och barnböcker. Elever med en lång-
sam läsutveckling fick också i lägre omfattning lyssna till sagor och läste själva
färre böcker jämfört med övriga.

I en helt nyutkommen avhandling framkom att för svaga läsare, som inte ut-
vecklade sin läsförmåga, var det inte tillräckligt med en god läsmiljö i hemmet.
Föräldrarna hade inte erforderlig kunskap – och kan inte heller förväntas ha det –
för att kunna ge den vägledning som skulle ha behövts för att stödja sina barn i
läslärandet (Sandström Kjellin 2002).

Den absoluta motpolen till barn med goda hemförhållanden, är de grupper av
ungdomar som befinner sig på särskilda ungdomshem eller i fängelser. Under-
sökningar visar att många av dem har läsförståelseproblem och har inte möjlighet
att tillgodogöra sig texter adekvata för åldern. Hemförhållandena spelar härvid-
lag en viktig roll. I en studie, genomförd av Hart och Risley (Svensson m fl
2001) där man följt små barn från 8 månader till 3 år, visade det sig att föräldrar
med akademisk utbildning tilltalade sina barn med långt fler ord än föräldrar som
uppbar socialbidrag. Akademiskt utbildade använde 30 miljoner ord under bar-
nens tre första år medan barn från hem som levde på socialbidrag fick höra 10
miljoner ord.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis pekar den refererade forskningen på flera betydelsefulla
faktorer för att ett barn ska lära sig läsa och skriva. Läsning består av både av-
kodning och förståelse där avkodning kan vara en mödosam process och där för-
ståelsen kräver kognitiva resurser. Vidare handlar det om en god förförståelse
och skriftspråklig medvetenhet, att barn vid skolstarten har en god språklig
grund, d v s både ett fungerande talat språk och en språklig medvetenhet. Det är
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också väsentligt att kunna känna igen och identifiera bokstäverna, att se stav-
ningsmönster och att lätt och automatiskt se hela ord samt att höra var i ordet fo-
nemet finns. Det är således inte tillräckligt att avkoda bokstavstecken. För att bli
en god läsare måste man läsa mycket. Vilken läsinlärningsmetod som är den ge-
nerellt mest lämpade diskuteras ständigt och det är förmodligen en omöjlig jakt
efter metoden med stort M. Läsinlärningsmetoden har visat sig vara av betydelse
för dem med en långsam läsutveckling medan den tycks vara av mindre betydel-
se för dem som snabbt ”knäcker koden”. Andra aspekter av betydelse för läslä-
randet är motivation och attityder till läsning och skrivning samt insikt i det egna
lärandet (metakognition). Även elevernas skilda kulturella och sociala bakgrund
får konsekvenser i mötet med skolan. Det är således en komplex process som
omfattar olika färdigheter och sammantaget är det således åtskilliga faktorer som
enligt den refererade forskningen får konsekvenser för läs- och skrivutveckling-
en.
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KAPITEL 3
Metodologiska utgångspunkter

I detta kapitel beskrivs forskningsansatsen och de metodologiska överväganden
som gjorts. Jag tar här också upp urval och genomförande samt undersökningens
reliabilitet och validitet varefter följer ett resonemang om etiska överväganden.

Kvalitativ och kvantitativ ansats
En forskare brottas ofta med epistemologiska problem, att försöka finna den
gömda och svårfångade verkligheten. Usher (1997) liknar forskarens arbete vid
detektivens. Det handlar om att vandra i en labyrint och spåra bakomliggande in-
nebörder i kaotiska händelser där ingenting kan tas för givet. Forskaren har också
under arbetets gång en rad frågor att ta ställning till och att fatta beslut av skilda
slag. I inledningsskedet av min undersökning ställdes jag inför val av problem-
ställning och forskningsansats samt teoretiska utgångspunkter, alla viktiga och
avgörande frågor för studiens genomförande. I detta avsnitt handlar det om att
beskriva genomförandet kopplat till mina frågeställningar och teorival.

Min forskning hör hemma i den hermeneutiska traditionen och syftar till att be-
lysa barns lärandeprocess utifrån i första hand en kvalitativ forskningsansats men
också med kvantitativa inslag. Eftersom mänskliga handlingar och händelser inte
alltid kan förklaras utan måste förstås i den kontext de hör hemma, måste de ock-
så tolkas utifrån dessa villkor. Analysen sker genom tolkning i kontext i syfte att
belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar situationen eller fö-
reteelsen i fråga (Hammersley & Atkinson, 1983). Jag använder olika verktyg för
att försöka förstå det komplexa i lärandet.

Företrädesvis är detta en kvalitativ studie där jag har följt tolv elever under
tre år. Kvantitativ forskning handlar om att mäta en egenskap eller en färdighet
(Körner & Wahlgren 1996) och kan vara värdefull i specifika situationer. I mitt
fall har den använts för att komplettera den kvalitativa delen i undersökningen
med läsprov i syfte att kunna bedöma de olika elevernas läsförmåga i jämförelse
med den kvalitativa dataproduktionen. Undersökningsgruppen bestående enbart
av tolv elever kan genom de tester som har använts jämföras med andra grupper
och därmed sättas in i ett större sammanhang. Min forskning kan således beteck-
nas som klassrumsstudie med kvalitativa förtecken och med inslag av kvantitati-
va data som hör hemma i en testtradition.
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Etnografi
Etnografin har ett förflutet inom antropologisk och etnologisk forskning och an-
vänds inom samhällsvetenskapen för att studera och förstå mänskliga handlingar
i sociala och kulturella kontexter. Wolcott (1994) framhåller att etnografin stude-
rar mänskligt handlande som delar av ett kulturellt system. Etnografi är en lämp-
lig metod då man under lång tid vill följa samhällen/grupper för att förstå hän-
delser och kommunikationsmönster (Anderson och Burns 1989) och vill konver-
sera med dem i syfte att skapa en öppen attityd. Som forskningsansats lämpar sig
etnografin väl för studier som denna och har valts mot bakgrund av att jag stude-
rar processen i lärandet. Både kvalitativa och kvantitativa data samt olika tekni-
ker kan användas vid insamlandet liksom data hämtade från olika faser, s k tri-
angulering, vilket är en fördel och ett bra sätt att skapa tillförlitliga resultat
(Hammersley och Atkinson 1983).

Forskaren i etnografiska studier bör närma sig fältet med så stor öppenhet
som möjligt (Blumer 1969, Hammersley & Atkinson.1983, Huberman & Miles
1984). Det handlar i mitt fall om att med olika tekniker upptäcka och beskriva
den pedagogiska miljön och att i analysen jämföra olika situationer, händelser
och personer. Klassrumsmiljön är en speciell kultur med ett gängse mönster som
barnen möter vid skolstarten och som de förväntas förstå. I denna avhandling
handlar det om lärande med utgångspunkt i läsningens kontext: Vilka syften har
läsning? Vad får man ut av att delta i läsprocessen? Vilka aktiviteter i form av
läsning och skrivning finns i ett klassrum? Detta är viktiga frågor i läsinlärning-
en, men långt ifrån självklara för ett barn som börjar skolan. Genom att under en
längre tid följa arbetet i klassrummen räknade jag med att få en förståelse för
elevernas lärandeprocesser och på vilket sätt de närmar sig skriftspråket. Jag är
väl medveten om att jag aldrig kan beskriva någon annans upplevelser utan allt
är en tolkning av vad jag har sett och hört.

Varje etnografisk studie är unik och eftersom de etnografiska forskarnas in-
sikter är av olika slag går det inte att forma några generella regler för hur en et-
nografisk analys skall gå till. Gemensamt för etnografer är att studera mänskligt
handlande. Forskaren måste själv enligt Merriam (1994) välja och använda de
redskap som bäst lämpar sig för den aktuella studien. Jag försöker att med hjälp
av den etnografiska forskningsansatsen och utifrån olika teorier om lärande för-
stå informanternas lärandeprocesser avseende läs- och skrivaktiviteter utifrån
den miljö de vistas i, vad som händer i relationen individ – miljö.

Den etnografiska studien innehåller inte alltid vid starten en problemformule-
ring med frågor som formuleras och inringar område och ämne. Det betyder inte
att man vid starten av undersökningen går in förutsättningslöst utan att problem-
formuleringen kan förändras under studiens gång (Kullberg 1996). Berglund
(1985) uttrycker detta på ett utmärkt sätt: ”… den eftertänksamme forskaren in-
ser snart att han/hon inte kan beskriva allting. Kunskaper om teorier, forskning
och debatt med relevans för det problemområde som ska studeras vägleder fors-
karen och ger honom/henne möjlighet att inte gå helt vilse i mängden informa-
tion” (s 7).

Vid starten av undersökningen ställde jag mig ett antal frågor med utgångs-
punkt i den övergripande frågeställningen. Frågorna kom efter hand att precise-
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ras och delvis omformuleras. Parallellt med det metodiska genomförandet sker
också teoriskapandet. Som etnograf befinner man sig på fältet med noggranna
men olika teoretiska förberedelser. Detta för att ha en tillräcklig förförståelse för
att under studiens gång analysera vad som sker så att teorier genereras under
processens gång (Kullberg 1996). För min del innebar detta, som jag betonade i
introduktionen, att ett perspektivskifte skedde när min syn på lärande förändra-
des. Liksom Jaworski (1994) startade jag utifrån ett kognitivt synsätt men över-
gick till social konstruktivism när jag insåg betydelsen av det sociala samspelet i
klassrummet.

Instrumenten för att skapa data i en etnografisk studie är av skilda slag. Ett av
de viktigaste sätten är att vara nyfiken och försöka se och lyssna för att upptäcka
något nytt. Etnografins deltagande observation och intervjuformerna, den for-
mella såväl som den informella intervjun utgör grunden i föreliggande studie.
Men eftersom tekniken i en etnografisk studie genereras efter hand var den ej
helt fastställd i förväg. En komplettering gjordes i form av ett antal test och vi-
deoinspelningar under det tredje skolåret.

Forskningsprocessen
Mitt syfte och mina frågeställningar fanns med under den empiriska delen såväl
som under bearbetnings- och analysfasen. Emedan frågor genereras efter hand i
en etnografisk studie kan det finnas en risk att man samlar på sig en mångfald
data, vilket kan vara problematiskt eftersom data ska hanteras, bearbetas, analy-
seras och tolkas. Jag har i omgångar organiserat om mitt material i syfte att få
bättre struktur på det och/eller att se klarare. För strukturen var detta värdefullt
och jag blev mer förtrogen med materialet. Däremot gav strukturen inga svar,
dem måste jag själv söka och upptäcka. En fortlöpande och en avslutande analys
förekommer i etnografiska studier. Analysprocessen består för den skull inte av
två helt avskiljbara analyser utan snarare av flera tidsmässigt åtskilda analyser,
alltså en fördjupning sker efter hand (Hammersley och Atkinson 1983).

Analysarbetet kräver tålamod och stundtals kunde jag uppleva det något kao-
tiskt och att mängden data var både ohanterlig och svårtolkad. Det är som An-
derson och Burns (1989) skriver, för att bli bekant med sina data måste man läsa
om och om igen. En del information framstår som gåtfull och är förmodligen
också så:

”If the emergence of patterns or themes in the data sounds so-
mewhat mysterious, the reason is that it is mysterious” (s 203).

Dessutom måste man använda sig av någon sorts kodning och det tog tid innan
jag fann ett för mig tillfredsställande sätt att koda. Jag har som ten Have (1999)
säger försökt att i analysen hitta mönster för att skapa förståelse för vad jag har
funnit och att argumentera kring vissa aspekter. Upptäckten av olika situationer
och handlingar i fältanteckningarna benämndes och räknades, s k critical inci-
dents, både individuellt och på gruppnivå. Jag kunde se att mina informanter re-
laterade sig på skilda sätt till klassrumsmiljön och ett mönster framträdde i ana-
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lysen. Dessa iakttagelser tillsammans med tidigare upptäckter resulterade i ett
antal tankekartor bestående av olika områden över respektive elev.

I korthet fokuserades på sex områden, nämligen informanternas bakgrund
och 2) beteendemönster, 3) mötet med skolan, 4) den fysiska och 5) pedagogiska
miljön samt 6) elevernas lärandestrategier. Detta bildade grunden för de kom-
mande porträttbeskrivningarna. De nämnda tankekartorna hjälpte mig också att
se vilka konsekvenser olika miljöer och händelser får för lärandet. Lärandemiljön
blev alltmer framträdande och fortsättningsvis analyserade jag med både läspro-
cessen och lärandemiljön i fokus.

I det fortsatta analysarbetet synliggjordes vilka olika beteenden informanter-
na använde i sitt lärande och hur dessa relaterade sig till miljön. Ett mönster bil-
dades som gjorde det möjligt att dela in de tolv barnen i tre grupper. Tolv indivi-
ders beteenden, uttalanden samt senare även deras testresultat kom att bilda
grunden till tre grupper med specifika drag vilka relaterar sig till miljön på skilda
sätt.

Observationerna visade även på ett antal återkommande aktiviteter relaterade
till läsning och skrivning, vilka jag benämner Samling, Eget arbete, Samtalsakti-
viteter (samtala-lyssna-läsa-skriva-rita) och Styr-val. Det sistnämnda, Styr-val, är
en vanlig aktivitet som utgår från att läraren ger eleverna en uppgift eller ett val,
men med en begränsad frihet. Det var en intressant upptäckt med tanke på att
eleverna i många fall ges tillfälle att välja. Till synes ett verkligt val, men egent-
ligen ett styrt val, ett s k pseudoval.

Som ett sista led i analysarbetet fokuserade jag på det pedagogiska mötet och
försökte tolka mitt resultat utifrån lärandeteorier. Jag upptäckte också att det be-
hövdes ytterligare en teori för att bättre förstå miljöns betydelse och belysa skill-
nader och likheter mellan de båda klassrumsmiljöerna. Jag utnyttjade här
Bernsteins (1990) teori om pedagogiska processer (se kapitel 8). Klassrum kan
vara svåra att studera med all sin komplexitet. Men jag instämmer med Anderson
och Burns (1989) i deras uttalande om att det är enbart genom teori man kan
komma åt komplexiteten som finns i ett klassrum.

Det är således ett ständigt pågående analysarbete från den empiriska delens
första dag till den avslutande fasen i rapportskrivandet. Etnografiska studier är
flertydiga och den osäkerhet som blir en följd härav måste forskaren lära sig att
hantera. Analyser och tolkningar kan efterhand komma att ändras (Scott 1997).
Det är enligt Hammersley & Atkinson (1983) omöjligt att observera en företeelse
utan att i viss mån förändra den och all information man erhåller måste tolkas.
Svårigheten, vilken jag själv upplevt, med att analysera och tolka en kvalitativ
studie uttrycks på ett målande sätt av Agar refererad av Wolcott (1994)

In ethnograhpy /…/ you learn something (collect some data), then
you try to make sense out of it (analysis), then you go back and see
if the interpretation makes sense in light of new experience (collect
more data), then you refine your interpretation (more analysis),
and so on. The process is dialectic, not linear (s 11).
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Forskningsprocessen är verkligen inte en rak och utstakad väg utan snarare som
en labyrint eller en snårig stig i djungeln. Samtidigt som det ligger i forskningens
natur, ligger det även en tjusning i detta; att inte veta vad som väntar bakom
nästa hörn.

Urval och undersökningsgrupp
En viktig del i arbetet är att avgränsa forskningsområdet och begränsa sin under-
sökning för att erhålla ett hanterbart material. Min avgränsning gjordes utifrån
forskningsproblemet: att studera elevers lärandeprocesser avseende läs- och
skrivaktiviteter utifrån den lärandemiljö de vistas i. Jag beslutade att begränsa
studien genom att enbart koncentrera mig på två utvalda skolor och en klass i
vardera av dessa två skolor i en kommun kallad Sydkommun. I de båda klasserna
har jag sedan koncentrerat mig på några av de barn som vid skolstarten 1998 inte
kunde läsa. Antalet barn var ej fastställt vid starten av undersökningen och till en
början iakttog jag flera barn som uppfyllde grundkriteriet; ej läskunnig vid skol-
starten. Efter hand utkristalliserades ett antal barn, som verkade ha olika förhåll-
ningssätt till läslärandet, och kom att bli 12 stycken, vilka utgör mina informan-
ter.

Vid val av skolor och klasser har ett strategiskt urval gjorts avseende likhet i
socioekonomiskt hänseende samt olikhet i aktuell lärandemiljö. Uppgifter häm-
tades från kommunens beräkningar av den sociala faktorn, vilken är kalkylerad
på basis av andelen personer med eftergymnasial utbildning, arbetslösa och en-
samstående samt personer med utländsk härkomst. Resultatet är två likvärdiga
skolor i områden med föräldrar med god socioekonomisk bakgrund, s k medel-
klassområden. Avsikten med undersökningen var inte att gå in i de speciella frå-
gor som är förknippade med barn med invandrarbakgrund.

Olikhet efterstävades beträffande faktorer såsom pedagogernas yrkesutbild-
ning och lokalernas utformande. Grunden till detta ligger i en av mina frågor:
Hur kan elevernas lärandebeteenden förstås i relation till lärandemiljön? Mot
bakgrund av dessa kriterier valdes C-skolan och F-skolan. I C-området finns en
större andel föräldrar med eftergymnasial utbildning, något fler socialbidragsta-
gare och ensamstående föräldrar än i F-området.

Jag började med att ta kontakt med respektive rektor för att presentera min un-
dersökning. Båda var positiva och vi diskuterade höstens klasser och vilken per-
sonalsammansättning det skulle komma att bli. Tillsammans med rektorerna val-
de jag sedan en klass per skola och fick namnen på klasslärarna. Sammantaget i
de båda utvalda klasserna fanns ett barn till en ensamstående förälder och ett
barn med invandrarbakgrund.

Klassen i C-skolan, som vid skolstarten bestod av 17 elever, 12 flickor och 5
pojkar, valdes därför att där också var en anställd förskollärare (se kapitel 4 för
en närmare presentation av lokaler, arbetssätt och pedagoger). Till en början val-
de jag att koncentrera mig på fyra elever, Selma, Samuel, Gabriel och Laila. I
november kom även Sture och Sten att tillhöra undersökningsgruppen. Samtliga
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barn, vars namn är fingerade, tillhör dem som inte kunde läsa vid skolstarten.
Klassläraren kallas Clary.

F-skolans klass valdes utifrån att den var åldersintegrerad och inrymd i en ti-
digare daghemslokal. I klassen fanns 22 elever, varav 14 gick i andra klass och 8
i första - 3 flickor och 5 pojkar. Stina, Sven, Gerd och Ludvig var med från bör-
jan, medan Leif involverades efter några veckor och Gun efter ett par månader.
Ludvig och Leif lärde sig att läsa efter några veckor och ägnas mindre intresse än
övriga. Det visade sig att Gerd har invandrarbakgrund. Trots att jag ville undvika
just denna aspekt tillhör Gerd undersökningsgruppen eftersom det endast var sex
icke läskunniga barn i F-klassen. Jag kommer dock inte att gå in på alla de olika
faktorer relaterade till individer med invandrarbakgrund som kan tänkas påverka
Gerds lärande. Klassläraren första och andra året var Fanny och det tredje året
Ester.

Tabell 1 Tablå över respektive klassers lärare och informanter

F- KLASSEN (Fanny och Ester) C- KLASSEN (Clary)
Stina Selma
Sven Samuel
Gerd Gabriel
Ludvig Laila

Leif Sture
Gun Sten

Kommentar: I F-klassen involverades Leif och Gun något senare under terminen och i C-
klassen, Sture och Sten.

Forskningsmetoder och genomförande
Det empiriska materialet bygger på deltagande observationer, formella intervjuer
med vuxna och elever samt informella samtal med utvalda elever. Jag har också
vid mina besök i klassrummen samlat in kopior av elevarbeten och studerat de
läromedel som används i undervisningen. Utöver detta utnyttjas resultaten från
tester genomförda i den aktuella kommunen. Sista dataproduktionen våren 2001
innefattar även videoinspelningar av läs- och skrivaktiviteter. Dessutom fick ele-
verna genomgå ett antal test.

Tyngdpunkten i dataproduktionen ligger i år 1 och i mindre omfattning i år 2
och år 3. Skälet till detta är främst att jag från början var inställd på att endast
undersöka läslärandet under det första året och mycket tid och kraft lades under
denna period på datainsamlingen. Men som Taube (1988) och Taube m fl (1999)
framhåller ställs det högre krav på elevernas läs- och skrivförmåga inför det fjär-
de skolåret. Denna aspekt gjorde att jag bestämde mig för att genomföra en lon-
gitudinell studie. Den relativt omfattande datainsamlingen under det första året
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var för övrigt en bra grund för möjligheten att följa eleverna över tid. Studien
genomfördes från läsåret 1998/99 till och med mars månad 2001, när eleverna
gick sitt tredje år i skolan. Följande tabell ger en översikt av vilka tekniker som
har använts och när i tid insamlandet av data har skett.

Tabell 2 Datainsamlingsmetoder

Hösten 1998 år 1 Våren 1999 år 1 Hösten 1999 år 2 Våren 2001 år 3

observationer i re-

spektive klass

observationer i re-

spektive klass

observationer i re-

spektive klass

observationer

videoinspelningar

intervjuer med

elever och lärare

intervjuer med

elever

intervjuer med

elever

samtal med elever

och lärare

samtal med elever

och lärare

samtal med elever

och lärare

samtal med elever

och lärare

elevarbeten elevarbeten elevarbeten elevarbeten

testresultat från

test gjorda i Syd-

kommun

test genomförda

av mig eller lära-

ren

Deltagande observationer
Ett viktigt instrument i den etnografiska ansatsen är deltagande observation. I
studien har genomförts totalt 42 heldagsobservationer, 21 i respektive klass då
jag följt verksamheten med fokus på läs- och skrivaktiviteter. Fyra av de 42 da-
garna var av rekognoscerande karaktär. Utgångspunkten för observationerna var
forskningsfrågorna: Vilka beteenden utvecklar eleverna under lärandet? och Hur
kan elevernas lärandebeteenden förstås i relation till lärandemiljön?

Vid mina besök gjorde jag fältanteckningar som sedan renskrevs. Samtliga
situationer och händelser från observationer/samtal är exakt återgivna från mina
fältanteckningar och exemplen framställs endast med språkliga korrigeringar.
Analys och tolkning har sedan gjorts i efterhand. Styrkan med att skriva fältan-
teckningar ligger i den förståelse man får via deltagarna av vad som sker i klass-
rummet (Anderson och Burns 1989). En annan styrka är att fältanteckningar kan
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användas i diskussioner med deltagarna och att man kan rekonstruera händelser
som uppstått. Detta förutsatt att anteckningarna är tillräckligt kompletta. Svag-
heten med fältanteckningar är att observationer kan vara suspekta och behäftade
med olika fel (a a). Exempelvis att det är mer forskarens tanke än den verkliga
händelsen som antecknas eller att man som forskare misstolkar skeendet. Min
bedömning är att mina fältanteckningar inte tyngs av alltför mycket fel, eftersom
jag varit medveten om felkällorna och försökt att undvika dem. Däremot är det
naturligt att även som forskare selektera den information som erhålls därför att
det inte är möjligt att observera allt som sker.

Under mina besök i klassrummen började jag med att följa eleverna i samtli-
ga aktiviteter för att få en helhetsbild av dem och verksamheten. Jag diskuterade
också med lärare och elever i spontana samtal i samband med olika händelser.
Efter några dagar insåg jag att jag måste begränsa mitt skrivande och koncentrera
mig på vissa situationer knutna till läs- och skrivaktiviteter för att hinna skriva.
Nu infann sig också ett antal frågor: Vilka barn skall jag inrikta mig på? Hur
många i varje klass? Vilka händelser ska jag observera? Det var i detta skede jag
bestämde mig för antalet informanter och vilka som skulle ingå i undersökning-
en. Jag talade även med lärarna om mina val och fick bekräftat att mina iaktta-
gelser av vilka barn som inte kunde läsa, överensstämde med deras. Mitt tidigare
beslut, att i första hand inrikta mig på enbart läs- och skrivaktiviteter, kändes
som en lämplig avgränsning.

Jag startade med att tala in på en liten handbandspelare, men detta störde och
jag övergick efter de första dagarna till att skriva noggranna fältanteckningar. På
kvällarna renskrevs alla fältnotiser i form av täta beskrivningar i en ”Datordag-
bok” och jag läste igenom vad som hänt under dagen för att förbereda mig inför
nästa besök. Denna princip följde jag under hela undersökningens genomföran-
de. Fortlöpande, i enlighet med den etnografiska ansatsen, pågick också ett ana-
lysarbete, vilket innebar att jag exempelvis vid nästa dags besök eventuellt foku-
serade på någon speciell situation eller ställde någon specifik fråga till de berör-
da. En djupare analys av samtliga data gjordes senare efter avslutad datainsam-
ling.

Genom att deltaga i den dagliga verksamheten har jag på ett naturligt sätt
kunnat följa uppkomna händelser. Samtidigt är jag medveten om att forskaren
kan utgöra en "riskfaktor" (Larsson, 1994) och enbart genom sin närvaro kan
förändra situationen. Det faktum att de berörda ingår i ett forskningsprojekt utgör
också en riskfaktor, vilket kan påverka situationen och därmed resultatet.

Under mina besök har jag vistats i klassrummen och deltagit i högre eller mindre
grad i verksamheten, allt beroende på den aktuella situationen, i syfte att få kun-
skap om informanternas lärande. Jag var en deltagande observatör och involve-
rad i alla aktiviteter, svarade på frågor och hjälpte dem som önskade för att för-
söka skapa en så naturlig situation som möjligt. Min egen lärarbakgrund kom här
väl till pass. Dessutom samtalade jag ofta med informanterna. Genom detta för-
farande blev jag snabbt accepterad av både lärare och elever och det gav mig
tillträde till alla aktiviteter och situationer. Att få tillträde till forskningsfältet kan
ibland vålla bekymmer, dock inte i mitt fall, vilket jag är tacksam över. Samtliga
var tillmötesgående och jag kände mig alltid välkommen. De berörda lärarna kan



51

ha påverkats av min roll och därför försökt konstruera situationer som normalt
inte var förekommande. Min uppfattning är dock att så inte var fallet utan att jag
vid mina ständigt återkommande besök fick uppleva den vardagliga pedagogiska
verksamheten. Andra forskare har liknande erfarenhet, att det inte är troligt att
man orkar förställa sig under lång tid.

Intervju/samtal
Intervjun är en av flera metoder för datainsamling vid en analys med kvalitativ
inriktning då man vill beskriva ett meningsinnehåll. Intervjun, med vars hjälp
frågorna avgränsar forskningsproblemet, är en form av diskussion – alla svar be-
ror på hur frågan är formulerad (Mischler, 1986).

Fördelen med intervjun, jämfört med exempelvis en enkätundersökning, är
att intervjuaren kan följa upp svaren och även få bekräftat att svaren uppfattas så
som det var avsett. Nackdelen är den s k intervjuareffekten, d v s att de intervju-
ade känner sig styrda och ej avger genuina svar, utan svarar som de tror förvän-
tas av dem. Min bedömning är att lärarna har varit angelägna om att beskriva
sina uppfattningar och sitt arbetssätt på ett trovärdigt sätt. Även eleverna antas ha
svarat uppriktigt, men här är dock osäkerheten större. Vid samtal med barn utgör
den vuxne ofta en auktoritet för barnet och man kan aldrig vara säker på om bar-
net avger ett ”äkta” svar (Doverborg och Pramling 1985).

Vid starten av undersökningen formulerade jag frågeområden att användas i
intervjuer såväl med lärare som med elever. Både intervjuer och samtal har full-
gjorts som ett komplement till observationerna i syfte att förstå lärandeprocessen
i den aktuella skolkontexten. Intentionen var att starta intervjuer med barnen så
snart som möjligt. Jag ville även på ett tidigt stadium tala med lärarna om deras
arbetssätt och läsinlärningsmetoder. En del intervjuer bandades och andra inte
beroende på situationen och barnen eller läraren. Det var naturligtvis angeläget
att respektera dem som inte önskade tala med en bandspelare påslagen utan jag
valde då att intervjua dem utan bandspelare. Sammantaget rör det sig om tre av
åtta lärarintervjuer som inte bandades och intervjuer med två av informanterna.
Samtliga bandade intervjuer transkriberades i sin helhet.

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med barnen vid tre olika tillfällen,
på hösten vid skolstarten och på hösten i andra klass samt under våren tredje
skolåret och tog 10-20 minuter i anspråk per tillfälle. Några barn svarade fåor-
digt, tröttnade snabbt eller kunde inte koncentrera sig och intervjun måste av-
brytas. Vid sådana tillfällen försökte jag kompensera detta genom att samtala
med dem vid andra tillfällen. Frågorna handlade om vad man lär sig i skolan, hur
man gör när man läser, om de kan läsa och/eller skriva, varför det är bra att kun-
na läsa och hur de själva tycker att de läser. Jag var här influerad av Dahlgrens
och Olssons studie (1985). Vid den sista intervjun fick eleverna också läsa fyra
långa sammansatta ord och fick frågan: Vad tycker du var svårt när du skulle lära
dig läsa?

Klasslärarna intervjuades vid två tillfällen hösten 1998 om deras arbetssätt,
läsinlärningsmetod, hur de arbetar med svag- respektive högpresterande elever
samt på vilket sätt de samarbetar med förskolläraren och fritidspedagogen. Med
svagpresterande avses elever med en långsam utveckling och som behöver
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mycket lärarstöd. Med högpresterande avses elever som behärskar redskapen och
snabbt klarar av sina uppgifter och behöver svårare/fler uppgifter jämfört med
majoriteten av elever. Intervjuerna med lärarna tog ungefär 30-45 minuter per
tillfälle.

De båda förskollärarna, fritidspedagogen och en speciallärare har också in-
tervjuats. I dessa intervjuer handlade frågorna i första hand om samarbete peda-
gogerna emellan samt att var och en fick beskriva sitt eget arbete och den roll de
har i klassrummet.

Utöver detta har vid skilda tillfällen informella samtal ägt rum mellan elever-
na och mig liksom med de olika lärarna. Dessa är nedtecknade under och efter
samtalen och finns med som delar av mina fältanteckningar. Eftersom jag var
angelägen om att få ett gott förhållande till informanterna, använde jag inte
bandspelare vid dessa tillfällen. Dessutom upptäckte jag att det blev mer avspänt
och informanterna mer öppna utan bandspelare. Denna iakttagelse gäller både
vuxna och barn.

Kopior av elevarbeten
Jag har kontinuerligt samlat in elevernas skrivarbeten från starten av studien till
den sista och avslutande datainsamlingen i mars tredje skolåret. Avsikten har va-
rit att försöka dokumentera den enskilde individens lärandeprocess utifrån läs-
och skrivaktiviteter. Materialet är hämtat från de tolv utvalda informanterna och
har samlats i speciella mappar.

Lästillfällen
Vid tre olika tillfällen arrangerades så att eleverna fick läsa för mig. Första gång-
en var i november första året då de fick läsa en egen vald bok eller veckans läs-
läxa. Vid det andra lästillfället i februari samma läsår, hade jag tagit med en bok,
okänd för samtliga barn; Läs med Emma av Birgitta Kullberg, en bok inne-
hållande både text och bilder. Bokens uppläggning är lämplig för dem som tyck-
er det är svårt att läsa därför att bilderna hjälper dem att läsa. Vissa barn läste
enbart bilderna och jag texten medan andra barn själva läste både bild och text.
Tredje lästillfället var på hösten i andra klass då de själva fick välja bok. Utöver
detta lyssnade jag till deras läsning tredje läsåret vid spontant uppkomna tillfäl-
len i C-klassen då de läste i sin s k bänkbok. I F-klassen lyssnade jag till deras
fredagsläxa.

Test
Utöver de testresultat från test som genomfördes av kommunen, med alla barn i
förskolan och i år 1, har jag själv genomfört ett antal prov under våren 2001, när
eleverna gick sitt tredje skolår. Samtliga test redovisas i kapitel 6.
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Tabell 3 Antalet observationer, intervjuer, samtal och test

SKOLA OBS INTERVJU INTERVJU SAMTAL SAMTAL TEST
Elev Lärare Elev Lärare Elev

C-klassen 21 18 4 23 17 5/barn
F-klassen 21 20 4 22 15 5/barn
TOTALT 42 38 8 45 32 10

Kommentar:
Tabellen visar att det totalt i de båda klasserna har genomförts 42 deltagande heldagsob-
servationer, 46 semistrukturerade intervjuer dels med eleverna, dels med lärare (4 med
klasslärarna och övriga med förskollärare, speciallärare och fritidspedagog) samt 77 re-
gistrerade informella samtal. Dessutom har 5 olika individuella test genomförts med in-
formanterna i mars 2001.

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Kvalitet är centralt i alla vetenskapliga arbeten, både i kvantitativ och i kvalitativ
forskning (Larsson 1994). Två väsentliga frågor härvidlag är reliabilitet och vali-
ditet. Jag har försökt skapa kvalitet i min forskning genom valet av frågor, in-
samlingen av data och den analysteknik jag har nyttjat. Jag har även använt mig
av triangulering, som är ett sätt att med hjälp av flera tekniker se en sak från oli-
ka sidor (Kjaer Jensen 1995).

Alla vetenskapliga metoder har för- och nackdelar (Merriam 1994). Valet av
metod bör anpassas till forskningsproblemets art och aktuella frågeställningar.
Mitt metodval, den etnografiska ansatsen, avgjordes genom att jag skulle följa en
grupp informanter över tid i syfte att skapa en förståelse för deras lärandeproces-
ser utifrån den miljö de vistas i.

Styrkan i etnografin ligger i kontinuiteten i forskningen och att forskaren ge-
nom sin diskreta närvaro kan observera naturligt uppkomna händelser (Huber-
man & Miles, 1984). Genom att jag följt verksamheten under ungefär tre år och
återkommande observerat likartade situationer har jag kunnat studera processen
över tid. Forskningsfrågorna har även aktualiserats såväl i de återkommande
formella som i de informella samtalen. För att ge ytterligare styrka åt både ob-
servationer och intervjuer har "respondent validation" använts. Lärarna har fått
läsa och kommentera beskrivningar av barnen och valda delar av intervjuerna,
exempelvis läsinlärningsmetod och hur en arbetsdag gestaltar sig. De har även
haft möjlighet att kommentera videoinspelningarna och slutmanus. Jag har stän-
digt fört en dialog med såväl lärare som elever i syfte att få klarhet i olika hän-
delser som utspelats i klassrummen. Reliabiliteten i en etnografisk studie kan,
som Kullberg (1996) skriver, förstärkas genom noggrannhet:

att försöka göra de olika stegen så opererbara som möjligt och att
genomföra arbetet som om någon hela tiden tittar på (s 57).
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Jag har genomgående i undersökningen ansträngt mig och gjort noggranna fält-
anteckningar som sedan renskrivits. Likaså har samtliga bandade intervjuer tran-
skriberats i sin helhet. Till detta kan läggas att jag har gjort analytiska promemo-
rior under arbetets gång.

Generaliserbarheten i kvalitativa studier är en besvärlig fråga eftersom dess ur-
sprung finns inom den kvantitativa forskningen, som Larsson (2001) skriver:

Historiskt är ordet generalisering knutet till en kvantitativ metod-
diskurs – i själva verket är det den beskrivande statistikens parad-
gren (s 1).

Generaliserbarhet handlar om en studies representativitet och utgör således ett
kvalitetskrav i alla vetenskapliga studier (Alexandersson, 1994). Larsson (2001)
för ett resonemang kring hur man kan generalisera i kvalitativa studier där det
ofta handlar om intervjuer med relativt få personer eller enstaka fall. Han menar
att om den kvalitativa forskningen ska bli intressant för allmänheten måste det
”finnas en ambition att dra slutsatser, som har en mening utanför det enskilda
fallet, som studerats” (s 7).

Enligt Larsson finns det tre möjliga vägar avseende kvalitativa studier:
Generalisering via maximerad variation
Generalisering via kontextlikhet
Generalisering via igenkännande av gestaltning

Ingen av dem anser Larsson allmänt användbar därför att de bygger på olika re-
sonemang och är behäftade med svagheter av skilda slag. Den tredje varianten är
enligt Larsson den mest realistiska. Den bygger på att tolkningen av ett fall an-
vänds i mötet med ett annat fall och möjligheten finns då att dra slutsatser utöver
det studerade fallet. Även Kvale (1997) framför liknande tankegångar:

Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd be-
dömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation
(s 210).

Genom regelbundna observationer av situationer knutna till läs- och skrivaktivi-
teter har ett mönster framträtt. Detta mönster, som visar sig vara stabilt över tid,
återkommer i mina båda undersökningsklasser och bedöms således ej vara
slumpartat. Som underlag för bedömning ges i resultatdelen s k täta beskrivning-
ar av lärandeprocessen och miljöerna vilket enligt Merriam (1994) är ett sätt att
förbättra generaliserbarheten i fallbeskrivningar. Mot bakgrund av den utförliga
och noggranna beskrivningen kan läsaren ta ställning till om resultaten är til�-
lämpbara i liknande klassrumsmiljöer. Eller som Kvale (1997) skriver: Genom
att klarlägga argumenten gör forskaren det möjligt ”för läsaren att bedöma rik-
tigheten i generaliseringsanspråket” (s 211).

Med ’generalisering via igenkännande av gestaltning’ menar Larsson (2001)
att den tolkning som gjorts av forskaren ska kunna användas av andra. Det
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mönster som framträder tillsammans med tolkningen av ett fall kan kännas igen i
ett annat fall. Har man tankeredskapet kan man också se något som man inte ti-
digare kunde upptäcka. Den gjorda tolkningen ger oss ”förmågan att identifiera
ett fenomen eller en process som man annars inte uppfattar” (s 11). Detta betyder
att lärandeprocessen och den tolkning jag gör genom att identifiera tre olika
grupper där varje grupp uppvisar specifika drag, kan kännas igen genom den ge-
staltning som synliggörs i mina beskrivningar. Som jag ser det kan lärare använ-
da denna tolkning i identifieringen av elevkaraktärerna med avseende på deras
lärandebeteenden.

Etiska överväganden
Det var angeläget för mig att betona för lärare, föräldrar och elever, att varken
skolorna, enskilda lärare eller elever skulle komma att kunna identifieras. Samti-
digt måste samtliga inblandade, inklusive barnens föräldrar, vara medvetna om
att jag skulle komma att skriva om klassens verksamhet och elevernas aktiviteter.
Både om det jag själv såg och det jag fick veta via samtal och test.

På föräldramöten i respektive klass framhöll jag de etiska aspekterna och be-
rättade att de båda skolorna och klasserna inte har vetskap om varandra. Föräld-
rarna gavs möjlighet att ställa frågor och även att avböja ett deltagande för sitt
barn. Ingen begagnade sig dock av denna möjlighet. Varje förälder fick ett brev
där jag kort berättade om undersökningen och dess syfte och uppmanade dem att
ringa mig om de ville ställa frågor (bilaga 1).

Som forskare har jag som Scott (1997) betonar, ansvar för och skyldighet att
skydda den enskilde individen, samtidigt som jag ska beskriva verkligheten. Det
är en balansgång som hela tiden måste beaktas. Mellan informanterna och mig
själv kan ingen anonymitet råda och de ingående lärarna och föräldrarna till re-
spektive elev kan med sannolikhet identifiera sig. Däremot är det av stor betydel-
se att deras identitet skyddas och jag har vidtagit olika åtgärder för att förhindra
insyn. Till att börja med har såväl kommun som skolor, lärare och elever getts
fingerade namn liksom övriga uppgifter som kan tänkas spåras. Av etiska skäl
går jag ej heller närmare in på varför de olika barnen ingår i studien eller ger nå-
gon utförlig bakgrundsbeskrivning av dem. De utvalda informanterna tillhör den
grupp elever som ej var läskunniga vid skolstarten. Samtliga barn har givits
namn som ej förkommer i någon av de medverkande klasserna. Varken föräldrar
eller elever i de olika klasserna, känner till varför jag har ägnat större intresse åt
vissa barn än andra. Min förklaring var att jag under mina besök endast hade
möjlighet att tala med ett fåtal. Jag har dock samtalat med fler än informanterna
och alltid försökt tala med och hjälpt dem som vänt sig särskilt till mig. Härmed
är således ingen specifikt utpekad.
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DEL II

ANALYS OCH RESULTAT

Reading is a high-stakes activity. Some kids will do
anything to avoid it when they know others ”get it and
they don’t”.

Victoria Purcell
Harvard University Literacy lab
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KAPITEL 4
Beskrivning av de båda

klassrumsmiljöerna

Inledning
Denna del av avhandlingen omfattar fem resultatkapitel. Sammantaget görs pre-
sentationen med utgångspunkt från analysen av såväl observationer, intervjuer,
samtal, insamlade kopior av elevarbeten, videoinspelningar och kartläggning av
läsförmågan. Fokus i detta kapitel är eleven-i-miljön. Inledningsvis beskrivs
lärandemiljön med vilken avses både den fysiska miljön och den pedagogiska
miljön. Till den förra räknas lokaler och möblering och till den senare organise-
ring av undervisningen, d v s vilka läsinlärningsmetoder lärarna använder, vilka
aktiviteter som förekommer och vilket förhållningssätt och arbetssätt de har.
Klassrummet är den pedagogiska arenan och händelsernas centrum. Aktörerna
utgörs av lärare och elever vilka agerar tillsammans. Tyngdpunkten i beskriv-
ningen ligger i första hand på år 1 och i andra hand på år 2 och år 3.

Beskrivningen i detta kapitel bygger på iakttagelser genom deltagande obser-
vation och intervjuer med lärarna. I kapitel 7 görs tolkningen av vad som be-
skrivs här. Det framgår av exemplen vilka som är observationsdata respektive
intervjusvar.

I empirin framkommer ett antal frekvent förekommande aktiviteter knutna till
läsning och skrivning – lika för de båda klasserna – och vilka jag benämner 1)
Samling, 2) Eget arbete, 3) Samtalsaktiviteter och 4) Styr-val, vilket innefattar
ett antal aktiviteter med till synes fritt val men där läraren indirekt styr. Till att
börja med definieras nämnda aktiviteter vilka återkommer i respektive lärande-
kontext:

Samlingar förekommer ofta, en till flera gånger per dag, då läraren samlar hela
eller delar av klassen för att exempelvis samtala om helgens upplevelser, läsa en
saga eller gå igenom en kommande uppgift. Dessa samlingar förekommer mer
eller mindre frekvent under alla tre åren.
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Eget arbete innebär att eleven själv väljer vad hon/han vill arbeta med. För att få
en fördelning mellan skilda ämnen har varje barn en planeringsbok, där läraren
skrivit hur många gånger i veckan de måste arbeta med räkne- respektive läs-
och skrivuppgifter. Det finns också ett fritt val, vilket innebär att de själva får
välja mellan att exempelvis spela spel, läsa en bok eller att rita.

Samtalsaktiviteter är det samlade namnet på aktiviteter innehållande momenten
samtala - lyssna - läsa - skriva – rita, vilka är frekvent förekommande. Eleverna
lyssnar till en saga eller genomgång av något moment i svenska eller oä3. Ibland
läser de även själva i någon bok och härefter ska de skriva en text (kopierar ofta
första året) och/eller rita en bild. Denna aktivitet utvecklas under åren från att till
en början vara mycket av att lyssna och rita till att i högre utsträckning övergå till
att skriva och läsa på egen hand.

Styr-val/pseudoval innebär att eleverna ges tillfälle att välja, till synes ett verkligt
val men egentligen ett styrt val. Man skulle också kunna beteckna det som ett
pseudoval. Det är en aktivitet som utgår från att läraren ger eleverna en uppgift
eller ett val men som jag uppfattar, med en begränsad frihet. Det finns en ram
eller en tydlig utgångspunkt, vilken barnen måste rätta sig efter. Som exempel
kan nämnas när läraren säger att de ska skriva en saga och samtidigt ger dem ett
antal givna ord, som ska finnas med. Ett annat exempel är den ovan nämnda pla-
neringsboken.

–––––––––
3 Oä = orienteringsämnen, vilket är det samlade namnet  år 1 – 3 för ämnena biologi, geografi, histo-

ria och religion.
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En översikt av de båda lärandemiljöerna år 1

F-klassen C-klassen

Lärare Fanny har arbetat 33 år Lärare Clary har arbetat 34 år

En klass med 14 elever i Klassen består av 17 elever,
första klass och 8 i andra klass, 12 flickor och 5 pojkar
3 flickor och 5 pojkar

Fritidspedagog för PA-pass Förskollärare för PA-pass
(= praktiskt arbete) Assisterar även i klassen

Läsundervisning enligt  Läsundervisning enligt olika
LTG-metoden ljudmetoder

Klassen har flera rum i ett Ett traditionellt klassrum
tidigare daghem Bänkar grupperade 4 och 4
Bord och stolar, eleverna väljer Bestämda platser
själva var och med vem de vill sitta

Eget arbete en stor del av dagen Eget arbete vid ett par kortare
tillfällen per dag

Kort samling på morgonen, före och  Lång morgonsamling och en
efter lunch samt ibland grupp-   kortare samling efter lunch.
genomgångar Gruppgenomgångar varje dag

I framställningen här och i följande kapitel används understrykning för att i tex-
ten markera när barnen själva skrivit ett ord eller en mening, exempelvis en ros.
Direktcitat från lärare eller elever skrivs: - vi ska göra, eller mitt i en text ”vi ska
göra”. Utelämnandet av text skrivs /…/ och när uttalandet är ohörbart används ---
Vid paus i samtalet görs … .

F-skolan
Denna skola är belägen i ett villa- och radhusområde omgiven av stora grönom-
råden. Själva skolan består av flera byggnader varav en del tidigare varit dag-
hem. Det är en klass i år 1 i denna speciella byggnad som jag har valt att under-
söka. En klass bestående av åtta elever i första klass som är integrerad med 14
elever i år 2, totalt 22 elever. I rummen intill skolklassen finns en förskoleklass
med 14 förskolebarn, som ibland samarbetar och har gemensamma aktiviteter
med skolklassen, totalt 36 barn.
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Den fysiska miljön

År 1
Man kommer in i en mindre tambur med klädhängare, torkskåp och anslagstavla
samt toalettrum och därefter en avlång tambur med klädhängare. Här finns också
ett litet bord där barnen kan sitta och arbeta avskilt. I anslutning till tamburen
ligger ytterligare ett rum för enskilt arbete.

Rakt fram från tamburen räknat finns ett rum med bord och stolar för ca 14
elever samt ett mindre bord för datorn. Rummet är utrustat med en whiteboard-
tavla, blädderblock och gemensamt material som pennor, saxar och klister. Vida-
re två hyllor, en med räknematerial och en för läs- och skrivutveckling. Här finns
också bokstäver, hela alfabetet och siffrorna 0 - 20, uppsatta på väggen. Det
hänger även en tavla med små fack där varje vokal finns på små plastkort, med
en bild på ett föremål och föremålets namn, liggande i de olika facken. I detta
rum samlas eleverna varje morgon och även vid de tillfällen läraren har speciella
genomgångar med respektive klass eller med en mindre grupp barn.

Till höger om tamburen finns ett större rum med bord och stolar för ca 16
elever. Här finns en anslagstavla och en hylla med faktaböcker och läs- och
skrivmaterial. En annan hylla inrymmer material att användas i fritidsverksam-
heten som pågår i lokalerna efter skolans slut. I detta rum finns även en diskbänk
och spis. På ena väggen sitter ett ”bokstavshus” som används vid bokstavsinlär-
ningen och lärarens skrivpulpet som är placerad i ett hörn.

Ett mindre intilliggande rum är inrett som målarrum med vatten, färger etc. I
de båda större rummen, som används som klassrum, finns även röda backar som
inrymmer elevernas egna saker. Var och en har sin egen dekorerade back. På
väggarna finns deras målningar uppsatta. Utöver detta har eleverna möjlighet att
vistas i ett angränsande stort lekrum som brukar användas vid storsamlingar. Det
finns också tillfällen då förskoleklassens lokaler utnyttjas av skolan. Lokalerna
upplevs som arbetsutrymmen snarare än som klassrum och det finns rikligt med
material av skilda slag som kan locka till inlärning redan vid skolstarten.

År 2 och år 3
Den fysiska lärandemiljö som denna klass möter ändras över tid genom att de får
byta klassrum varje läsår. I år 2 har de ett förhållandevis stort klassrum möblerat
med bord och stolar och en soffa. Hyllorna längs väggarna inrymmer samma
skolmaterial som fanns i det tidigare klassrummet. Korridoren utanför används
också för aktiviteter liksom förskoleklassens intilliggande rum. Det är fortfaran-
de en integrerad klass med ettor och tvåor. Samarbete med förskoleklassen sker
liksom tidigare i enlighet med lärarnas planering.

Vid starten av år 3 byter eleverna återigen klassrum och slås samman med
övriga treor, vilka bildar en grupp om 48 barn med två lärare, båda nya för un-
dersökningsgruppen. Nu befinner de sig i ett stort rum som delas av med en vik-
vägg beroende på om de arbetar som storklass eller i två 24-grupper. Rummen är
möblerade med rektangulära bord grupperade tre och tre med plats för sex elever
i varje grupp. Dessa sex elever bildar en ”familj”, som består av två barn från
”min” tvåa och två vardera från de två övriga tvåorna. Inom familjen får de själ-
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va välja var de vill sitta. I samband med andra aktiviteter, då de är i mindre
grupper undviker man att splittra familjegrupperna.

Arbetsmaterialet förvarar barnen i röda backar som finns i ställningar runt om
i klassrummet. På hyllor finns facklitteratur och skönlitteratur i olika svårighets-
grad samt läs- och skrivmaterial i en hylla och matematikmaterial i en annan. Det
finns två datorer stående på en bänk. Eleverna producerar egna böcker men ar-
betar också med både matematik- och skrivböcker med färdiga uppgifter, t ex
Veckans Ord och Ärtan- serien4 samt böcker i oä.

Pedagogerna och aktiviteterna

Pedagogerna i år 1 och 2
I denna undersökningsklass arbetar en klasslärare samt en fritidspedagog och en
förskollärare vid vissa inplanerade tillfällen. Klassläraren Fanny är utbildad små-
skollärare och har arbetat i 34 år som lärare. Hon har genom åren utvecklat ett
arbetssätt som till viss del är Montessoriinspirerat5 och har själv tillverkat det
mesta av arbetsmaterialet i matematik respektive läsning och skrivning. I svens-
ka och matematik får eleverna välja fritt bland allt material som finns på hyllor-
na; läslådor, pussel, spel och räknelådor. Skälet till varför de arbetar så här är
enligt Fanny främst för ”att barnen tycker det är så roligt. Det är omväxlande och
barnen väljer ofta matte i första hand. Särskilt matte visar sig bli roligare på det
här sättet”.

Fritidspedagogens arbete har förändrats, de senaste åren från enbart att ha va-
rit arbete i fritidshem till att vara en integrerad del av skolan. Fritidspedagogen
Fia, har hand om PA-passen (praktiskt arbete) för eleverna i år 1 och år 2. Hon
och Fanny planerar tillsammans med förskolläraren Frida vissa gemensamma
aktiviteter, i övrigt anpassas innehållet i PA-passen efter skolarbetet. Exempelvis
tillverkar de föremål på S i anslutning till genomgången av bokstaven S, målar
ett eget tallriksunderlägg eller förfärdigar garnbollar. I år 3 förekommer inga PA-
pass men en fritidspedagog deltar vissa perioder under dagen i arbetet i klass-
rummet.

Förskolläraren Frida arbetar med en förskoleklass i lokalen intill Fanny och
finns med i klassen vid vissa tillfällen. Frida har haft samtliga åtta elever som
sexåringar och hennes nuvarande förskoleklass kommer följande läsår att gå i
skolan hos Fanny. Somliga aktiviteter planeras gemensamt av Frida, Fia och
Fanny. I ett samtal säger Frida att hon anser det stimulerande med det samarbete
som har utvecklats mellan skolan och förskolan de sista två åren.

De speciella resurser som finns är insatser som riktar sig till Sven som har en
assistent några timmar i veckan under det första året. Andra året får han under-
visning av en speciallärare under 120 minuter per vecka. Även tredje året får han

–––––––––
4 Ärtan-serien är en serie böcker i stigande svårighetsgrad bestående av ifyllnadsövningar av skilda

slag
5 Maria Montessori utarbetade en pedagogik som bl.a. innebär att eleverna arbetar självständigt och

med självkorrigerande arbetsmaterial i läsning, skrivning och matematik.
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specialundervisning enskilt eller i grupp. Gerd har svenska som andra språk en
lektion i veckan från februari första året. Stina och Gun tränar läs- och skrivupp-
gifter med en speciallärare andra året.

Arbetssätt i år 1 och 2
Dagsprogrammet ser ut ungefär på följande sätt både i år 1 och år 2 med den
skillnaden att skoldagen är något längre i år 2:
* 8.20 Kort samling med båda klasserna där det talas om dagens datum etc och
Fanny berättar vad de olika grupperna kan arbeta med och bör tänka på varefter
följer eget arbete eller en genomgång av någon uppgift klassvis med Fanny. Vis-
sa dagar är det storsamling tillsammans med förskoleklassen. Någon grupp kan
också ha PA-pass. Rast klockan 9.40.
* 10.00 Eget arbete till kl. 11.00 då det är gemensam samling.
* 11.40 Lunch, samtliga 34 barn delas upp i tre rum där de sitter blandade 6-, 7-
och 8-åringar tillsammans med någon av de tre lärarna.
* 12.40 Eget arbete eller någon gemensam aktivitet.
* 13.20 Skoldagen avslutas

I denna miljö är samlingar, samtal och eget arbete frekvent förekommande lik-
som samtalsaktiviteter av olika karaktär. Läraren går igenom olika moment, för
dialog med eleverna och låter dem de två första åren få välja aktiviteter utifrån
den egna planeringen under merparten av dagen. Klassundervisning pågår ett par
korta tillfällen dagligen, d v s år 1 och 2 tillsammans, men också enbart i den
egna klassen. Vidare samarbetar eleverna med varandra i olika gruppkonstella-
tioner eller i par. Några gånger per vecka deltager även förskoleklassen i gemen-
samt arbete och samlingar.

Barnen i år 1 väljer själva vem de vill sitta bredvid och i vilket av de olika
rummen de vill sitta och arbeta. De sätter sig ofta i par. Varje vecka introduceras
uppgifter där de ska arbeta med tvåorna och/eller förskoleklassen. Vid dessa till-
fällen gör lärarna gruppindelningen och blandar barnen så att varje grupp består
av en vardera från de olika klasserna:

Eleverna sitter tillsammans med förskoleklassen och talar om den saga de
tidigare läst, nämligen Snövit. Fanny ställer frågor och berättar för att
barnen ska erinra sig innehållet. Hon delar in dem i grupper om tre, med
ett förskolebarn, ett barn från år 1 och ett från år 2 i varje grupp. Hon sä-
ger:
- vi ska göra ett collage tillsammans och ni får rita och måla vad ni vill
som handlar om Trollskogen.
Barnen hämtar papper och färger och placerar sig i grupper runt om i de
olika rummen. 

(obs 30 aug år 1)

I samtal med Fanny framkommer att hon undervisar på olika sätt beroende på
ämne men att hon som hon uttrycker; /…/ ”oftast utgår från en upplevelse, ex-
empelvis ett besök på museum eller en utflykt, och arbetar tematiskt med en
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bokstav som utgångspunkt”, som i nedanstående exempel hämtat från ett obser-
vationstillfälle:

Samtliga elever i år 1 och år 2 sitter på golvet framför Fanny, som sitter
vid sidan om Bokstavshuset. Hon tar fram en guldask, som innehåller oli-
ka föremål på S. Barnen får benämna föremålen, lyssna till ljudet och se-
dan sätta in föremålen i något av husets fönster. Till sist tar hon fram en
guldananas där det finns ett S, som placeras av ett barn i dörren. Läraren
läser en saga om Solskensträdet och härefter får var och en rita och/eller
skriva (beroende på förmåga) i sin egen sagobok.

(obs 20 aug år 1)

Med utgångspunkt från bokstaven S planeras sedan andra aktiviteter, sagor och
sånger. I Naturorientering arbetar man med svampar, sädesslag och solen. Under
PA-passen görs föremål som börjar på S i saltdeg. Fanny berättar också i en in-
tervju från september 1998 att hon tagit bort de flesta läroböcker, utom ett par i
svenska och matematik och i stället använder färdighetsblad där eleverna efter
hand prickar av de moment som de arbetat med. Faktaböcker används i stor om-
fattning och information hämtas även via Internet. I övrigt gör eleverna sina egna
arbetsböcker.

Eleverna stimuleras till läsning genom att läraren samtalar med dem om olika
saker och ger dem upplevelser. Hon läser ofta sagor och låter barnen berätta själ-
va. Redan i år 1 får de läsläxa. Eleverna får varje vecka välja en skönlitterär bok
som de tar hem och läser själva eller med en vuxen. Var och en arbetar i sin egen
takt och utifrån den egna förutsättningen. Läraren försöker att stödja och ut-
veckla med utgångspunkt från vars och ens förutsättningar som följande exempel
illustrerar där barn i olika åldrar arbetar tillsammans:

Det är morgonsamling och barnen har talat om hur de mår och vilket da-
tum det är och vem som har namnsdag. Läraren berättar (vänder sig till
mig) att de skrivit sagor tillsammans.
- Nu får ni komma fram och läsa upp era sagor, Gerd och Gun och Kotte
De tre kommer fram och presenterar sin bok och Gun börjar läsa ur deras
saga
Nalle med dom 2 barnen
Gerd och Gun turas om att läsa texten och Kotte (6 år) visar bilderna

(obs 22 april år 1)

Fanny berättar i ett samtal hur hon försöker att få var och en att arbeta på sin
egen nivå. Hon prövar att hitta det material som är lämpligt, både för dem som är
duktiga (elever som arbetar i snabb takt och behöver utmaningar) och dem som
är svaga. För de svaga ber hon ibland om material från specialläraren. Och det
händer att hon måste gå tillbaka och arbeta på en lägre nivå tills de förstår.

För de högpresterande är det lättare för det handlar mycket om att ge dem
svårare uppgifter, så de får något att bita i. /…/ vilken nivå de befinner sig
på, det vet man i regel tycker jag. Så att egentligen har jag inte haft så
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mycket problem med det, man vet ju att nu kan jag stryka det här för det
här är alldeles för lätt. Exempelvis Maja, som egentligen har jobbat med
ett för lätt mattehäfte, men hon ville det. Hon ville arbeta med bananhäftet
upp till 20 och valde det själv, trots att det egentligen var för lätt för hen-
ne. Istället sa jag åt henne att ta ett häfte som låg emellan dessa två. Man
måste veta var de är. Och det är lätt att veta när de arbetar var för sig. Det
är mycket lättare än vad det var förr när alla hade samma material. Då var
det svårt att skilja ut dem. Nu vet man precis var de är.

(intervju sept år 1)

Färdiga läromedel som används är Bokstavsboken6 och Ärtanserien samt tredje
året ett antal faktaböcker i ämnena religion och historia. Barnen i denna klass ar-
betar redan från början med att göra sina egna läroböcker. De har olika skriv-
böcker, för olika ändamål, exempelvis Händelseboken och Måndagsboken, där
de ritar och skriver efter egen förmåga. Redan första året börjar de forska7 och i
september forskar de alla om räven. När de forskar arbetar de ofta i par och får
välja djur och tillsammans gör de små böcker om det aktuella djuret. Böckerna
visas för alla på den gemensamma samlingen och hängs sedan upp på väggen för
att samtliga elever ska kunna se och använda dem. Tillsammans med förskole-
klassen och år 2 görs flera små böcker, t ex sagor eller djurböcker.

De förskolebarn som vill får gå in i klassen och vara med i olika samman-
hang. Under de dagar jag var i klassen hände inte detta annat än vid de gemen-
samt planerade aktiviteterna. Ibland leder förskolläraren de gemensamma sam-
lingarna och ibland läraren. För övrigt deltar samtliga tre pedagoger enbart under
lunch och i gemensamma aktiviteter, vilket är en till två gånger per vecka.

Fanny ger barnen eget ansvar genom att de en stor del av dagen får välja ak-
tiviteter utifrån den egna planeringen. Denna lärare uppmuntrar samarbete och
arrangerar samarbetsövningar och gemensamma samlingar med förskoleklassen.
Resultatet visar att hennes undervisning är inriktad på dialoger med barnen och
flera observationer pekar på hur hon stöder deras utveckling genom exempelvis
scaffolding (ett turtagande mellan lärare och elev):

Klassen ska skriva meningar som innehåller Jag kan. Sven sitter och tittar
sig omkring när Fanny kommer fram till honom och frågar
- Vad ska du börja med?
- Skriva, och så skriver han sk iva.
- Fick du med alla ljud?
De tittar på ordet och ljudar tillsammans. Sven skriver dit ett r
- Hur slutar man?

–––––––––
6 Bokstavsboken är en bok där eleven ska skriva varje bokstav från A till Ö och svara på diverse frå-

gor och ringa in rätt bokstav. Alla arbetar med denna bok oavsett om de kan läsa eller inte men i sin
egen takt. De väljer själva i vilken ordning de vill arbeta med respektive bokstav i F-klassen. I C-
klassen följer de bokens ordning.

7 Forska på denna nivå innebär att eleverna på egen hand eller tillsammans med en kamrat ska ta reda
på fakta om en aktuell företeelse och skriva och rita om detta i en bok eller göra ett eget häfte.
Uppgiften kan initieras av läraren men eleverna kan  också själva får välja efter eget intresse.
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- Stor bokstav
- Ja i början. Vad är det i slutet?
- Punkt
- Kan du något mer än skriva?
- Sova
Sven fortsätter och efter en stund har han skrivit (med bakvända J)
Jag kan skriva
Jag kan såva
Jag kan Rida
Jag kan Läsa

(obs 22 april år 1)

Läsinlärningsmetod
Fanny arbetar med en form av LTG-metoden (Läsning på Talets Grund) som in-
nebär mycket dikteringar i syfte att barnen ska lyssna och få ordbilder. Fanny har
även under hela läsåret bokstavskännedom av ett begränsat antal bokstäver med
alla för att de ska befästa sambandet mellan bokstav och ljud. Tvåorna är också
med på dessa genomgångar för att få gemenskap med sina nya klasskamrater och
förstärkning av bokstavskännedomen. I den Bokstavsbok eleverna har finns ett
system som de ska följa. Där är fyra rader med ett antal bokstäver på varje rad.
Eleverna får själva välja i vilken takt och ordning de vill arbeta med de olika
bokstäverna, men de måste ta rad för rad. Systemet är uppbyggt så att det ska gå
att läsa enkla ord efter att de har lärt sig bokstäverna på varje rad. Det finns även
läshäften som knyter an till respektive rad. Eleverna är indelade i olika läsgrup-
per utifrån den egna läsförmågan.

Pedagoger och Arbetssätt År 3
Ester och Rut är de klasslärare som i år 3 arbetar tillsammans med 48 elever men
har huvudansvaret för var sin 24- grupp. De strävar efter att alla elever ska få ar-
beta med varandra och blandar därför grupperna då och då och byter också ele-
ver med varandra. Sex av de åtta barnen från undersökningsgruppen har företrä-
desvis Ester som lärare och det är i denna grupp jag vistas vid mina besök. Ester
har liksom Fanny en mycket lång lärarerfarenhet, ca 40 år. Dagsprogrammet på-
minner om det i år 1 och 2 men är mer indelat i ämnen och har färre tillfällen för
eget arbete. Dagen börjar ofta med en kort samlingsstund varefter följer eget ar-
bete eller arbete med en gemensam förelagd uppgift. Valen är begränsade till
några uppgifter i läsning/skrivning och ett par olika i matematik. Orienterings-
ämnen och forskning förekommer vid särskilda tillfällen. Dagarna känns mer
splittrade eftersom det även görs avbrott för slöjd, idrott, engelska och musik
som sker med andra lärare och i andra lokaler. 60 minuter per vecka har de nivå-
grupperad läsning respektive problemlösningsmatematik. Varje fredag är de 48
eleverna indelade i olika läsgrupper. Varje grupp väljer då en bok de vill läsa och
hur mycket de vill ha i läsläxa till den kommande veckan. Lärarna går runt i de
olika grupperna och lyssnar på deras läsning. Några PA-pass förekommer inte
längre, men den fritidspedagog, kallad Erika, som arbetar på fritidshemmet på
eftermiddagarna deltager ofta i undervisningen och medverkar därmed som en
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extra resurs i klassrummet. En manlig assistent, Erik, finns också med i klass-
rummet några tillfällen per vecka.

C-skolan
Denna skola är omgiven av flerfamiljshus och villor. En del av eleverna bor i ett
närbeläget villaområde och åker skolskjuts till skolan. C-skolan består av flera
byggnader och klassen disponerar samma klassrum under samtliga tre läsår. Vid
skolstarten består klassen av 17 elever.

Den fysiska miljön
Här kommer man in i en tambur som delas av två klasser. Precis innanför dörren
finns skoställ och sedan en bänk som ska hindra eleverna från att gå in med
skorna på. På andra sidan bänken finns klädhängare, två runda bord med stolar
avsedda för grupparbeten samt två toalettrum.

Till höger ligger ettans klassrum, ett rum möblerat med bänkar som står mitt
emot varandra och bildar enheter om fyra och fyra (eller fem). Varje elev har ut-
rymme för sina saker i den egna bänken. Vid sidan om klassrummet finns ett
större rum som används som fritidslokal men även av klassen och ytterligare en
klass, som har sitt klassrum på andra sidan fritidshemslokalen. Detta rum är mö-
blerat med ovala bord och stolar samt två generösa halvrunda soffor. Det finns
hyllor med material avsett för fritidsverksamhet, t ex spel, pussel och vattenfär-
ger samt en diskbänk, spis, kylskåp och dylikt. Mellan de båda rummen finns en
dörr och väggen är delvis glasad. Läsåret 1999/2000 flyttar en klass in i detta
rum som inte längre kan disponeras fritt under skoltid.

I klassrummet finns bokstäver upphängda, några teckningar och en del andra
föremål som eleverna har tillverkat. Efter hand byts dessa ut mot andra teckning-
ar och föremål. En stor Whiteboardtavla hänger på ena långväggen och nedanför
står hyllor avsedda för spel, byggmaterial etc. Utmed ena kortsidan finns hyllor
för böcker i olika svårighetsgrad. En del räknematerial och läs- och skrivmateri-
al, varav många stenciler finns också tillgängliga.

Detta klassrum förändras efter hand. Bänkarna flyttas runt liksom den matta
som eleverna sitter på vid dagens samlingar. På väggarna kommer det efter hand
upp fler teckningar och på hyllorna nytt skolmaterial avsett för räkning och
skrivning. Rummet kan karaktäriseras som ett ordinärt klassrum. År 3 tillkom-
mer en dator placerad bakom en skärmvägg. Den fysiska miljön är således den-
samma för eleverna i denna klass samtliga tre läsår. Första året består klassen av
17 barn, andra året är det 19 elever och tredje året har klassen utökats till 21
barn.
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Pedagogerna och aktiviteterna

Pedagogerna
I C-klassen arbetar en klasslärare och en förskollärare, som i första hand är an-
ställd för att leda fritidsverksamheten och PA-passen i klassen. Läraren här kal-
las Clary och är en utbildad småskollärare som arbetat i 33 år när undersökning-
en startar. För Clary är det en ny upplevelse att arbeta tillsammans med en för-
skollärare och hon tycker att de två kompletterar varandra. Hon menar att de har
olika utbildning och kompetens på skilda områden, exempelvis anser hon att för-
skolläraren Camilla är bättre rustad att handha vissa elever och uttrycker det un-
gefär: ”Jag tycker det är fantastiskt med Camilla, hon har den biten som inte jag
har. Hon har så många knep som hon tar till, lirkar med barnen och gör på ett an-
nat sätt”.

Camilla har, förutom ansvaret för PA-passen och fritidsverksamheten på efter-
middagarna, vissa timmar inplanerade i klassen under skoltid. Clary och Camilla
planerar tillsammans, vilket i praktiken innebär att Camilla anpassar sin verk-
samhet efter Clarys planering. Vid några tillfällen är klassen delad i två grupper
varav Camilla har den ena och Clary den andra gruppen. Vid dessa tillfällen fö-
rekommer det att Clary har genomgång av ett speciellt moment i svenska eller
matematik och att Camilla spelar spel, målar eller sjunger med sin grupp. Det
kan också hända att de diskuterar saker som hänt eller hur man uppträder, exem-
pelvis hur man ska vara mot varandra. Jag har noterat att Camilla även arbetar
med ett par barn för att träna speciella moment i matematik eller svenska.

Cia är speciallärare8 och arbetar med enskilda elever vid behov eller är en resurs
i klassrumsundervisningen under vissa lektionspass. I samtal framkommer att
specialläraren i denna skola oftare arbetar i år 2 och 3 än i år 1 p g a begränsade
resurser. Dock förekommer några arbetspass i år 1 med elever från den klass som
jag studerar. Första läsåret får till en början Selma och Samuel undervisning. Se-
nare även Sture och Sten. Dessa fyra får även stöd andra året och de tre pojkarna
tredje året. Specialundervisningen sker individuellt eller i grupp i ett angränsande
rum. Vid skolstarten har Cia till uppgift att testa samtliga ettor med ett bok-
stavstest.

Arbetssätt
Dagarna följer ungefär nedanstående modell alla tre åren med den skillnaden att
skoldagarna blir något längre år 2 och år 3:
* 8.25 Dagen börjar med samling på mattan där man samtalar om diverse saker,
ibland läser läraren en saga eller barnen visar upp hemarbeten för varandra.
* 9.00 ca arbetar de oftast först med en förelagd uppgift i matematik eller skriv-
ning och därefter är det eget arbete fram till rasten 9.40.

–––––––––
8 Speciallärarexamen fanns under ett antal år men har nu ersatts med specialpedagog med delvis an-

norlunda utbildning. Jag har här använt termen speciallärare därför att de lärare som förekommer i
denna studie är utbildade speciallärare.
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* 10.00 Helklass alternativt halvklass, då läraren går igenom någon uppgift i t ex
matematik eller svenska. Den andra halvan är med Camilla. Härefter eget arbete.
* 10.45 Lunch
* 11.45 Samling på mattan och en samtalsstund alternativt sagostund. Vissa da-
gar är det halvklass och då går läraren igenom ett speciellt moment. Härefter är
det åter en stund för eget arbete.
* 12.45 Rast och sedan fortsätter liknande program som före rasten.
* 13.40 Slut för dagen i år 1 och år 2
* 14.05 Dagen avslutas för år 3

Eleverna arbetar ofta med förelagda uppgifter föregångna av instruktioner från
läraren. I matematik och svenska är det genomgång av siffror och bokstäver med
jämna mellanrum och alla arbetar med samma siffra eller bokstav i speciella
böcker. De som är snabba får extra uppgifter på stenciler eller på de s k stjärnsi-
dorna i böckerna. Samarbete mellan eleverna eller arbete i par eller grupper före-
kommer mer sällan. När eleverna inte samlas på mattan på golvet, sitter de i sina
bänkar och arbetar. Det känns lugnt med företrädesvis en låg ljudnivå.

Även i denna klass förekommer Samlingar varje dag samt Eget arbete och Styr-
val, liksom olika Samtalsaktiveter (se tidigare definition). Det händer att läraren
kontrollerar att uppgiften är genomförd på föreskrivet sätt och/eller att de in-
struktioner som ges vid introduktionen av uppgiften följs. Ett sådant exempel
(vilket återkommer längre fram i sin helhet) är då samtliga barn har fått två äpp-
len, som de ska skära itu för att sedan rita ett äpple på ett hopvikt papper, som lä-
raren delar ut. Clary och Camilla går runt och hjälper barnen och ser till att de
ritar äpplet så det hänger samman i ena sidan och att också skalet på äpplet har
ritats dit.

Läromedlen som används är den redan nämnda Bokstavsboken, som i denna
klass är en variant och kallas Skattjaktsboken, Ärtanserien samt böcker i mate-
matik. Clary har valt dem själv och säger:

- Matteböckerna har jag prövat ett par omgångar och de går lugnt och
stilla fram så man hinner med, barnen hinner fatta innan man går in på
något nytt.
Om boken i svenska säger Clary
- /.../ valde den för att den inte var så plottrig som den vi hade innan. /…/
den här har stora rediga bilder, bra papper att rita och måla på, skriva och
sudda. Jag tror barnen uppskattar den också, den är lite annorlunda

(intervju sept år 1)

Eleverna har också ett antal skrivböcker som används i samband med skrivandet
av specifika uppgifter, exempelvis Sagoboken, Höstboken och Läxboken. I no-
vember har eleverna fått planeringsböcker där det står skrivet vad de ska arbeta
med den kommande veckan och läraren ser till att de arbetar med sådant som de
behöver träna. Clary berättar att hon läser mycket för barnen för att få dem inspi-
rerade och varje dag har man en lässtund. I början av höstterminen fick de låna
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hem böcker som de kunde läsa själva eller tillsammans med föräldrarna. Under
våren har de fått två läsläxor i veckan. De samtalar mycket med varandra och
barnen berättar om olika händelser eller visar och berättar om olika uppgifter de
utfört. Den s k Hemboken där de ritar, målar och även skriver till förelagda upp-
gifter visas upp:

De sitter samlade på mattan och ett barn i taget får gå fram och sätta sig
på frökens stol och visa sin s k läxbok för de övriga. Läxan var att rita och
dekorera bokstaven V. Varje barn visar upp sin bild och berättar vad det
gjort och hur det tänkte. Senare skriver de också text i denna bok.

(obs 26 aug år 1)

I intervjun framkommer att Clary vill att barnen ska känna arbetsglädje och lust
inför det de arbetar med och att hon försöker ta vara på deras idéer och intressen.
Högpresterande elever är med på samtliga genomgångar och arbetar med samma
bokstav som övriga. Däremot får de svårare böcker i Ärtanserien eller svårare
stenciluppgifter där de kan arbeta framåt i sin egen takt. De har också en särskild
överkurs i form av planerade läs- och skrivuppgifter.

Med de svagpresterande eleverna, d v s elever med en långsam utveckling
och som kan behöva extra stöd, får Clary hjälp av specialläraren. Men hon ägnar
sig själv mycket åt denna grupp vilket uttrycks:

I - ... om vi ser på dem som kanske är lite svagpresterande, hur arbetar du
med dem?
C - Hm, jag försöker ju, när det gäller läsningen, tror jag på det här att
man måste ljuda ihop. Jag tror inte riktigt på det här med ordbilden. För
en del barn kan det bli väldigt rörigt, men jag försöker ljuda med dem. Vi
lägger ord och så läser de för mig och så skriver de i sin bok ytterligare en
gång eller så kan jag be dem lägga vissa ord och så läser vi tillsammans.

(intervju sept år 1)

I mars månad i första klass börjar eleverna att forska, de får själva välja ett djur
och gör små böcker om det valda djuret. Böckerna visas för övriga i klassen och
författaren får läsa upp vad hon/han har skrivit. Sedan hängs böckerna upp på
väggen, tillgängliga för alla. Frekvent förekommer det uppgifter som med jämna
mellanrum introduceras av läraren. Dessa uppgifter handlar om att tillverka nå-
got eller att skriva sagor/berättelser där läraren inspirerar dem genom att visa en
bild, berätta en inledning som barnen sedan kan bygga vidare på eller att ge dem
ett antal stödord. Ofta skriver Clary upp dessa ord på tavlan som stöd vid skri-
vandet:

Clary skriver följande ord på tavlan: pojke, skogen, snö, björn, tomte,
motor-cykel, och så säger hon:
- Skriv en saga där dessa orden ingår. Och man kan börja: Det var en
gång (som hon också skriver upp på tavlan)

 (obs 22 nov år 2)
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Clary instruerar barnen i samband med olika uppgifter. Hon går noga igenom hur
uppgiften ska genomföras och hjälper dem sedan att genomföra den. Klassen får
många hemuppgifter som går ut på att fantisera utifrån en halvfärdig bild, exem-
pelvis med siffror eller bokstäver som grund (bilaga 2). Dessa bilder visas sedan
upp och diskuteras gemensamt. Individualisering förekommer främst med avse-
ende på vilken bok i Ärtanserien eleven arbetar i och vilken svårighetsgrad de
väljer bland stencilerna.

Läsinlärningsmetod
I läsundervisningen arbetar Clary eklektiskt eller som hon själv uttrycker det:
”Jag plockar lite från olika metoder som jag tycker passar mig. Och så beror det
på vilka barn. /…/ tror inte på ordbilder”. Clary arbetar företrädesvis med ljud-
metoder för att ge eleverna en förståelse för förhållandet mellan bokstav och
ljud. Samtliga barn är till en början med på bokstavsgenomgångarna och arbetar
också med respektive bokstav i boken. Efter sex bokstäver får de som kan läsa,
själva välja vilken bokstav de vill arbeta med medan övriga får följa lärarens takt
och ordning. Clary följer bokens uppläggning och går igenom en bokstav i veck-
an (eller varannan) sakta och grundligt. Barnen får tala om vad den heter, lyssna
hur den låter, leta ord och namn där bokstaven finns och lyssna efter var i ordet
bokstaven finns:

Halva klassen sitter på mattan och Clary sätter sig framför dem och säger
- Här kommer Hunden Hugo med en guldask med små kort i, vilken bok-
stav är det?
- H (säger alla i kör)
- Hur låter h
- hhhhh
- Ja, sätt handen för munnen och känn att det låter som en andning
Alla gör så utom Samuel som intresserar sig för guldasken och prövar
med att ljuda ordet GULD som står på asken. Clary fortsätter och säger:
- Hugo tycker om saker med H i
- hål
- haklapp

(obs 15 april år 1)

Efter genomgången går var och en till sin bänk och börjar skriva den aktuella
bokstaven i sin bok. Om de inte är klara med tidigare genomgångna bokstäver,
görs dessa klart först.

Sammanfattning
Klassen i F-skolan med sina åtta elever har företrädesvis stora ytor till sitt förfo-
gande och barnen har möjlighet att själva välja arbetsplats. Rummen är utrustade
med bord och stolar där eleverna ofta sätter sig bredvid varandra och även arbe-
tar tillsammans. Flera gånger i veckan samarbetar de med barn dels från den in-
tegrerade tvåan, dels från förskoleklassen. Eget arbete förekommer under en stor



73

del av dagen och mycket av läromedlen är tillverkade av läraren själv. Fanny an-
vänder en form av LTG-metoden. Min uppfattning är att det finns ett tämligen
stort frirum i denna miljö. Förskolläraren och fritidspedagogen finns i klassrum-
met vid gemensamma samlingar och arbetsmoment några gånger per vecka då
alla 36 barnen är samlade. Klassen måste byta lokaler varje läsår och ingår tredje
läsåret i en storklass med 48 elever och ett mer styrt arbetssätt än tidigare. Med
styrt arbetssätt menas att undervisningen i hög grad är styrd och kontrollerad av
läraren och i mindre utsträckning förekommer val av eget arbete.

Klassen i C-skolan arbetar i ett ordinärt klassrum som de disponerar alla tre åren.
Rummet är utrustat med bänkar med lock för förvaring av elevernas tillhörighe-
ter. Bänkarna är grupperade fyra och fyra och det mesta skolarbetet utförs i den
egna bänken. Även denna klass har eget arbete men i mindre omfattning än F-
klassen. Det förekommer genomgångar av olika moment i stort sett dagligen och
många uppgifter är delvis styrda. Clary använder en kombination av olika ljud-
metoder. Camilla, förskolläraren, finns med som en resurs i klassrummet men
har också några gånger i veckan egna aktiviteter med två till flera barn. C-
klassen har, som jag uttrycker det en mer strukturerad undervisning, vilket inne-
bär att läraren styr och kontrollerar undervisningen i högre grad än vad som är
fallet i F-klassen.
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KAPITEL 5
Informanternas lärandeprocesser

Här presenteras resultatet på frågan; Vilka beteenden utvecklar eleverna under
lärandet? följt av en redogörelse från den sista intervjun tredje året, då jag sam-
talade med informanterna och bad dem berätta vilka svårigheter de upplever i lä-
sandet. Lärandeprocessen beskrivs här och i nästföljande kapitel utifrån ett indi-
vidperspektiv med fokus på eleven-i-miljön.

Literacy
Begreppet literacy används inom engelskspråklig forskning och är svår att över-
sätta till svenska. Inte heller har jag kunnat finna någon enhetlig definition. Jag
använder översättningen skriftspråklig, som redovisas i Att lämna skolan med
rak rygg (SOU 1997:108). Skriftspråklig förmåga innefattar både att läsa och
skriva. Samtidigt framhåller läs- och skrivkommittén att skriftspråklighet ofta
beskrivs utifrån vilka brister som kan påträffas i den skriftspråkliga förmågan.

Att tillägna sig skriftspråket innebär med ett annat ord att bli litterat. Ordet
litterat är en översättning av ”literate” och betyder läs- och skrivkunnig (Nord-
stedts stora engelsk-svenska ordbok 2000). I denna studie handlar det om att
övergå från att vara prelitterat till att bli litterat.

Forskare som Baynham (1995), Smith (2000) och Street (1995) betonar den
sociala kontextens betydelse för utvecklingen av skriftspråket. Smith poängterar
att ett barn som växer upp i en kultur där människor läser och skriver, tar till sig
denna kunskap. Han framhåller också vikten av att ge barnen meningsfulla texter
och uppgifter. Även den tidigare refererade studien av Heath (1983) visar vilken
betydelse de vuxnas användande av skriftspråkliga aktiviteter får för barns ut-
veckling. Enligt Baynham (1995) är läsning och skrivning skriftspråklig praktik
och vi lär i den kontext vi befinner oss. Street (1995) anser att varje skriftspråklig
praktik är specifik och att vi bör tala om konsekvensen av de sociala villkor som
skriftspråket lärs ut i. Vidare betonar Street att människor använder sin skrift-
språkliga förmåga på olika sätt beroende på sammanhanget.

Av det sagda framgår att den skriftspråkliga praktik som individen deltar i är
av betydelse för dennes utveckling. Barn börjar sin skriftspråksutveckling redan i
hemmet och den utvecklas vidare i förskolan och skolan men också i andra prak-
tiker.
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Vägen till skriftspråklighet
Skriftspråklighet består av delarna läsa och skriva och jag försöker i detta avsnitt
att beskriva informanternas beteenden under vägen när de lär sig läsa och skriva.
Målet med läsning är att nå en automatiserad läsning, d v s att ordavkodningen
kan ske med precision och hög hastighet så att uppmärksamheten kan riktas mot
förståelse av texten (Lundberg 1984, Høien & Lundberg 1999). Många barn lju-
dar bokstäverna innan de läser ett ord och detta tillvägagångssätt är en viktig del
vid starten av läsinlärningen. Enligt Francis (1982) ljudar barn på olika sätt och
en del lär sig att läsa utan en tydlig ljudning.

För att eleven ska klara kommande krav i skolan och samhället är en auto-
matiserad läsning av avgörande betydelse. Det finns dock ingen direkt koppling
mellan automatiserad läsning och förståelse. Van den Branden (1997) menar att
elever ibland låtsas att de förstår för att inte uppfattas som dumma. Genom att
enbart lyssna när en elev läser högt, kan det vara svårt att avgöra vilken läsför-
ståelse hon/han har. Läsförståelsen testades därför i ett senare skede av under-
sökningen (se kapitel 6).

Lundberg (1989) framhåller att en individ som lär sig läsa genomgår ett antal
stadier och redan från andra stadiet innebär läsning en kombination av avkodning
och förståelse.

1) Pseudoläsning innebär att barnet inte läser ordet utan ”låtsasläser” och
vet vad där står med vägledning av den icke-språkliga kontexten.

2) Logografisk läsning betyder att barnet läser orden som bilder. De har
ännu inte ”knäckt koden”.

3) Alfabetiska stadiet syftar på att barnet använder den alfabetiska grund-
principen, att det finns ett samband mellan ljud och bokstav.

4) Ortografisk läsning handlar om att barnet känner igen bokstavssekven-
ser som helheter och har en automatiserad läsning

Målet med skrivning är att kunna uttrycka sig i skrift. I likhet med läsning åter-
finns fyra stadier i skrivutvecklingen vilka stämmer väl överens med läsutveck-
lingen. Enligt Høien & Lundberg (1999) startar skrivutvecklingen med

1) Pseudoskrift eller lekskrivning följt av
2) Logografisk skrivning som innebär att de exempelvis ritar sitt namn och

skrivandet kan liknas vid en teckning
3) Alfabetisk-fonemisk skrivning syftar till att kombinera bokstav och

ljud, men i det här stadiet skriver de ofta endast en del av orden, oftast
konsonanter

4) Ortografisk skrivning är då de känner till stavningens struktur och bör-
jar närma sig vuxenskrivandet

Genom att efterlikna förebilder lär sig barn att skriva (Allard & Sundblad 1989).
Till en början skriver de ofta rader med meningar utan att själva kunna läsa vad
de skrivit. De skriver till sig själva för att utforska och det handlar om att avbilda
vårt skrivande. Så småningom inser de bokstävernas betydelse och upptäcker
skriftspråket genom att pröva sig fram vilket ofta benämns invented spelling
(Gustafsson & Mellgren 2000). Senare sker en övergång till att skriva till andra
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och för det krävs ytterligare träning. Vi skriver ju inte som vi talar utan texten är
mer dekontextualiserad än språket i ett samtal (Lundberg 1989). Enligt Nauclér
(1989) behöver en god läsare inte kunna stava bra, eftersom den ortografiska läs-
ningen kommer före skriften. Smith (2000) menar att genom att läsa lär barnet
sig att känna igen ord och lär sig därmed att stava.

Jag fann tre vanligt förekommande skrivaktiviteter:
* reproducering
* kopiering
* producering av egna texter

* Exempel på reproducering fann jag i samband med att eleverna arbetade med
skilda texter i sina läroböcker där det framgår hur uppgiften ska genomföras. Det
är således någon annan som tänkt och bestämt hur lärandet av exempelvis en en-
skild bokstav skall gå till och genom läroboken styrs således elevens arbete.
Bokstavboken är ett sådant exempel där samtliga elever ska forma bokstäver från
A till Ö, öva versaler och gemener samt svara på frågor. Denna typ av uppgifter
fann de av Skolverket tillsatta utbildningsinspektörerna, vilka studerade läs- och
skrivprocessen i ett antal skolor frekvent i klasserna (Skolverket 1999). Det finns
elever som är förtjusta i den här sortens ifyllnadsuppgifter medan andra hellre
arbetar med egna texter.

Enligt Adams (1990) är det inte lika meningsfullt att skriva enbart bokstaven.
Eftersom detta inte pekar på stavningsmönstret av hela ord, fyller det inte samma
funktion som annan skrivning. Många av uppgifterna i olika läromedel var samt-
liga elever tvungna att genomföra, oberoende av tidigare erfarenheter. Risken vid
reproducering är att det kan gå slentrian i arbetet.

* Att kopiera används här i betydelsen att de skriver av en text från någon bok
eller att läraren eller någon annan skriver texten och att eleven sedan skriver av
den. Barnen försöker att avbilda så att deras egen text ska likna bokens eller lära-
rens. De som inte själva kan skriva vill gärna att läraren skriver åt dem så att det
blir en riktig text. I samband med en uppgift startar många med att rita och ber
sedan läraren skriva åt dem. Ett vanligt arbetssätt men kanske ej alltid så me-
ningsfullt enligt Björk och Liberg (1996). Att rita exempelvis bokstäver har inget
med skrivande att göra och bör snarast överges (Gustafsson & Mellgren 2000).
Enligt min mening kan man eventuellt betrakta kopiering som ett led till ett mer
självständigt skrivande.
* Att producera egna texter innebär att eleven i hög grad skriver egna ord och
meningar till skillnad mot att de kopierar texter från boken. Det skrivna och det
talade språket följs åt menar Francis (1982) och skrivaktiviteter är allmänt före-
kommande i samband med den tidiga läsundervisningen (Ahl 1998). Även om
eleven enbart använder ett fåtal bokstäver och/eller orden blir felstavade anser
Björk och Liberg (1996) att det är utvecklande att pröva den egna förmågan. Att
skriva själv är således en viktig parallellaktivitet till läsning. Enligt Ong (1999)
är skrivandet mer mödosamt än läsandet och ortografisk skrivning kommer i
allmänhet efter ortografisk läsning.
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Jag redovisar informanternas lärandeprocesser genom att beskriva hur de beter
sig under vägen när de ska erövra skriftspråket. Process används i betydelsen rö-
relse eller förändring (Egidius 2002). Utgångspunkten i analysen har varit att
försöka upptäcka vilka beteenden informanterna använder och samtidigt försöka
förstå hur dessa förhåller sig till lärandemiljön. Huruvida barnen i sitt lärande i
andra ämnen använder andra beteenden är en fråga som ligger utanför denna stu-
die.

Sammantaget i de båda klasserna har jag funnit att informanterna i sitt läran-
de använder i huvudsak fyra grundbeteenden som kan relateras till läsning
och/eller skrivning:

- att närma sig läsning/skrivning på ett konstruktivt sätt
- att undvika läs- och skrivaktiviteter
- att be om hjälp
- att gissa när man inte vet

Dessa olika beteenden används mer eller mindre frekvent. Samma beteende kan
också ge uttryck för kvalitativt skilda sätt att närma sig läsning och skrivning.
Somliga gör det i princip enbart på ett konstruktivt sätt medan andra på olika sätt
kringgår läs- och skrivaktiviteter. Istället gör de annat, vilket är en mindre fram-
gångsrik väg och utan att reflektera över att det kanske inte leder utvecklingen
framåt.

Det har varit svårt att fånga själva läsandet därför att det inte är lika synligt
som skrivandet. Mot bakgrund av detta valde jag att vid olika tillfällen lyssna när
informanterna läste läsläxan. I övrigt ingick läsning många gånger som en nöd-
vändighet i samband med olika skrivaktiviteter. I de båda klasserna visar obser-
vationerna långt fler skrivaktiviteter. Nedan presenteras de av mig valda beteen-
dena och innebörden i dem. Man kan säkert göra andra indelningar och finna
andra beteenden än dem jag introducerar.

Beteenden i lärandet
Att närma sig läsning/skrivning handlar om hur informanterna väljer att ta itu
med de aktiviteter som innehåller läsning och/eller skrivning. Det kan exempel-
vis ske konstruktivt med en positiv attityd eller att man intar en restriktiv håll-
ning. På vilket sätt de närmar sig läsning får konsekvenser för läs- och skrivut-
vecklingen. Genom att självmant välja den här typen av aktiviteter tränar de sin
skriftspråkliga förmåga.

Att undvika innebär att eleverna vid eget arbete väljer en annan aktivitet än att
läsa eller skriva, exempelvis ritar de istället eller väljer matematikuppgifter. Att
undvika aktiviteter innehållande läsning och skrivning är enligt Adams (1990)
vanligt när man inte behärskar uppgiften, troligen för att det inte känns stimule-
rande. Lundberg (1984, 1994) menar att somliga barn tidigt lär sig att undvika
läsning, om de upplever ett misslyckande eller känner olust i mötet med skriften.
Att undvika handlar också om att på olika sätt kringgå uppgiften, vilket kan vara
att sitta och iaktta de andra barnen eller att gå runt i rummet, gå på toaletten etc.
Detta beteende kan leda till en fördröjning i läs- och skrivutvecklingen.
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Att be om hjälp handlar här om att fråga någon vuxen, eller en kamrat, för att
kunna påbörja eller genomföra en uppgift. Ett beteende som enligt Adams (1990)
och Lundberg (1984) används av vissa barn. Att be om hjälp kan tolkas på olika
sätt, dels som ett tecken på en viss osäkerhet men också på framåtanda. Fram-
åtanda i den bemärkelsen att eleven vill lära sig men inte förstår vad uppgiften
går ut på och ber därför om hjälp för att kunna arbeta vidare. Somliga barn ber
inte så mycket om hjälp men behöver hjälp och stöd och sitter och väntar på
hjälp. Läraren är oftast medveten om deras behov och kontaktar dem ibland trots
att de själva inte direkt har efterfrågat någon hjälp.

Att gissa gör enligt både Adams (a a) och Lundberg (a a) somliga barn med läs-
och skrivsvårigheter. När eleverna inte kan svara på en fråga eller inte vet hur
hon/han ska utföra en uppgift gissar hon/han istället. Det kan även betyda att
eleven i läsandet säger en annan bokstav eller ett annat ord än det skrivna.

Porträttbeskrivningar av de tolv
informanterna
I följande avsnitt porträtterar jag informanterna så som de framstår för mig.
Grunden till mina beskrivningar har skapats genom de observationer jag utfört i
klasserna och den uppfattning jag har erhållit genom att umgås med informanter-
na under en lång period samt genom studiet av deras skrivarbeten. Även inter-
vjuer och samtal med informanterna samt den bild läraren genom samtal har gi-
vit av barnen har beaktats i analysen.

Under analysarbetet framträdde ett tydligt mönster som i generell bemärkelse
visade på möjligheten att dela in informanterna i tre grupper med avseende på
deras skriftspråkliga lärande. Respektive grupp uppvisar specifika drag och ut-
ifrån dessa har jag givit grupperna namn; löparna, gångarna och strävarna.

Löparna var intresserade av läsning/skrivning, använde konstruktiva beteen-
den och lärde sig läsa första månaden i skolan.

Gångarnas utveckling var mer ojämn och deras beteenden växlade både i om-
fattning och över tid. Det var inte självklart vilken riktning deras utveckling
skulle ta.

Strävarna närmade sig skriftspråket med försiktighet och ofta undvikande.
Antingen bad de om hjälp eller väntade på hjälp. De behövde tid för att förstå
och hantera verktygen för att bli läsande och skrivande. Jag kallar dem strävare
därför att de trots alla svårigheter de stöter på ändå vill lära sig läsa. De prövar
olika redskap och griper sig an och försöker förstå mystiken i läskonsten.

Jag har funderat mycket på hur informanternas lärandeprocesser skulle kunna
presenteras. Wolcott (1994) framhåller vikten av att presentera sina data på ett
intressant och överskådligt sätt. Man kan naturligtvis porträttera informanterna
på skilda sätt och som forskare/författare måste man bestämma sig för en modell.
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Efter mycket övervägande har jag valt att presentera dem gruppvis i syfte att det
skulle bli enklare att identifiera respektive grupp.

Jag har placerat informanterna i de olika grupperna och givit dem förnamn
efter begynnelsebokstaven på den grupptillhörighet jag givit dem. För att marke-
ra vilken klass de tillhör har de tilldelats efternamnet F i F-klassen respektive C
för C-klassen.

Vi får möta klassläraren Fanny i F-klassen och informanterna Ludvig, Leif,
Gerd, Gun, Stina och Sven. Tredje året har dessa barn nya klasskamrater och en
ny lärare vid namn Ester och undervisningen är mer strukturerad än tidigare.
Några gånger i veckan finns också fritidspedagogen Erika med i klassrummet. I
C-klassen befinner sig läraren Clary och ibland även förskolläraren Camilla samt
informanterna Laila, Gabriel, Selma, Samuel, Sture och Sten.

Ludvig F, Leif F och Laila C – löparna
Ludvig och Leif från F-klassen samt Laila i C-klassen är tre elever som utmärks
av att de har ett konstruktivt beteende i sitt lärande och befinner sig på det orto-
grafiska stadiet redan första läsåret. Efter några veckor i skolan läser de och de-
ras läsning och läsförståelse utvecklas kontinuerligt. De börjar även tämligen ti-
digt att producera egna texter i större eller mindre omfattning. Alla har en positiv
inställning till läs- och skrivaktiviteter. Då och då behöver de hjälp, vilket alla
barn i skolan behöver emellanåt, men det är inget som är framträdande i obser-
vationsmaterialet jämfört med övriga.

LUDVIG F ser jag ofta sitta och arbeta med någon uppgift. Han vistades ideligen
i skolan som sexåring och enligt Fanny kunde han alla bokstäverna och ett par
kända ord vid skolstarten. Ludvig verkar ha gott självförtroende och genomför
villigt förelagda uppgifter. Det är en pratglad pojke som gärna talar i samlingar-
na. Han verkar tycka det mesta i skolan är roligt och han tycker det finns mäng-
der av roliga uppgifter. Själv uttrycker han detta:

I - Ja, vad brukar du välja då, vad vill du helst välja?
L - eh, jag brukar ta lite Palin (ett bokstavsspel) och lite i räkneboken,
men jag arbetar inte så mycket i Bokstavsboken
I - Gör du inte det, nähä, varför gör du inte det?
L - För det är inte mycket att göra, det finns så mycket andra skojiga som
man får börja med som man väldigt gärna vill göra så man inte ska göra
gamla saker, lite av varje

(samtal sept år 1)

Att läsa
Ludvig närmar sig läsningen med stor iver och börjar läsa en dag i september.
Han vill gärna att jag ska lyssna och väljer ett häfte med text och bild av Barbro
Lindgren. Han läser, den 22 september första året, ledigt texten genom att ljuda
några av orden och några ord läser han direkt. Ludvig väljer gärna olika läs- och
skrivaktiviteter och han tycker om att läsa. Han läser snabbt alla läshäftena
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(Lindgrens serie som finns från A till Ö där varje häfte omfattar ca sju sidor) och
övergår därefter till andra böcker.

När det är dags att läsa ur Läs med Emma har han i princip en automatiserad läs-
ning. Jag hjälper honom med orden fina och sin. Han visar sig ha ett gott själv-
förtroende och uttrycker i samtalet att det är roligt att läsa och att han gärna
skulle vilja läsa hela boken för mig. Då vi är klara ritar han Emma och skriver,
Emma bakar.

Jag lyssnar ytterligare ett antal gånger till Ludvig och noterar att hans läsning
utvecklas och att han efter hand blir allt säkrare. Ludvig tycker om att läsa och
gör det både ofta och gärna.

Att skriva
Ludvig arbetar ofta självständigt och tar egna initiativ. Han erhåller förhållande-
vis lite hjälp av läraren. Till att börja med kopierar han den text som Fanny har
skrivit samtidigt som han tidigt prövar att producera sin egen text. Att skriva
egna texter överväger under vårterminen första året och utvecklas sedan alltmer.
Exemplen illustrerar utvecklingen:

Barnen sitter och arbetar i sina Händelseböcker där de ritar och skriver
saker de upplevt. Ludvig ber att jag ska skriva i hans bok. Jag föreslår att
vi ska hjälpas åt och säger
- Jag börjar med en bokstav, så tar du nästa, vi kan skriva varannan var
- Ja, ok då
Vi börjar och Ludvig ljudar bokstäverna och kommer på så sätt själv fram
till hur orden stavas och skriver efter hand varje bokstav. Jag hjälper ho-
nom när han frågar och berättar att det heter ck i ordet fick och o i kondis.
Han skriver utan att fråga och utan hjälp det sista ordet lesk.
När han är klar tittar han på mig och ler.
Jag var på kondis med mamma. Jag fick en kaka Efter en stund lägger han
till: och mamma kaffe och kaka och jag fick lesk

(obs 19 okt år 1)

Eleverna ska skriva meningar om vad de kan och Ludvig skriver helt på
egen hand
Jag kan
leka  spela dator  ploka blomon

(obs 22 april år 1)

Det har blivit höst och de går andra året. Barnen sitter och skriver vad de
gjort under helgen och Ludvig skriver inte så många ord. När han skrivit
klart går han och visar Fanny som säger att det heter roligt. Ludvig går
tillbaka till sin plats och ändrar till roligt.
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(obs den 13 sept år 2)

Tredje året skriver Ludvig egna berättelser av skilda slag i olika ämnen. Han
skriver betydligt mer än tidigare, stavar bra och har ett väl utvecklat språk. Ned-
an visas ett utdrag från en lång berättelse om Stenåldersmänniskan. Till mig sä-
ger han att han först läst i en bok och sedan skrivit om det i sin bok. Han har ut-
vecklat en strategi för att forska:

Stenåldersmänniskan bodde i tält och hyddor. Stenåldersmänniskan hade
skinnstycken som kläder. Som dom fått av hjortar och renar. Dom gjorde
yxskaft och pilspetsar och knivar av flinta som dom gjorde vassa av
knacksten.

(obs 9 mars år 3)
 

Sammanfattning av Ludvigs lärandeprocess
Till att börja med ljudar Ludvig men övergår under första läsåret till automatise-
rad läsning samtidigt som hans läsförståelse utvecklas. Utmärkande för Ludvig
är att han tycker om att läsa och ofta väljer den typen av aktiviteter. Han börjar
tidigt producera egna texter, även om han inte gärna skriver så många rader. Vid
de tillfällen han försöker att skriva själv behöver han den första terminen ibland
stöd av en vuxen. Tredje skolåret reproducerar han då detta föreskrivs, produce-
rar egna texter, har en automatiserad läsning och god läsförståelse. Med tanke på
hur skolkontexten ser ut avseende läromedel och arbetssätt finns hos samtliga
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elever alltid inslag av reproducering. Läsning och skrivning följs oftast åt vilket
stämmer med Ludvigs skriftspråkliga utveckling

LEIF F verkar tämligen tillbakadragen vid skolstarten. Han sitter ofta tyst i sam-
lingarna. Fanny berättar att han som sexåring inte var med i skolans verksamhet
utan höll sig till sexårsgruppen. När skolan börjar kunde han alla bokstäverna
men läste inte. Leif uppfattas både av mig och läraren som lugn, noggrann och
självständig. Han arbetar flitigt med alla uppgifter även om det tycks gå lite
långsamt ibland, troligen beroende på att han är omsorgsfull. Jag uppmärksam-
mar honom enbart i mindre omfattning och först en bit in på terminen. Han för-
klarar redan i vårt första samtal hur man gör när man läser:

I - Hur gör du när du läser?
L - Jag lägger ihop alla bokstäver som står så blir det ett ord
I - Är det bra att kunna läsa
L - Ja
I - Varför är det de?
L - För då kan man läsa på skyltar vad man får göra och inte får göra

(samtal 23 sept år 1)

Att läsa
Leif väljer ofta läs- och skrivaktiviteter och arbetar systematiskt med olika upp-
gifter. Den 21 september kommer han fram till mig och vill att jag ska lyssna när
han läser ett av Lindgrens häften. Han har nu ”knäckt läskoden”. Han ljudar
sakta varje bokstav och läser på detta sätt från första till sista sidan. Senare på
dagen läser han, genom att ljuda, samma bok för sin mamma, när hon kommer
till skolan för att hämta honom. Efter denna dag läser Leif olika typer av böcker
och hans läsning utvecklas.

I februari första året läser Leif ur Läs med Emma, både text och bild helt på
egen hand med undantag av ordet busar som han ljudar med stöd av mig. Vid öv-
riga tillfällen när jag senare lyssnar till hans läsning har den blivit alltmer auto-
matiserad och han läser obehindrat under våren första året. Hans säkerhet ökar
liksom läsförståelsen genom att han tycker om att läsa och gärna arbetar med läs-
och skrivaktiviteter.

Att skriva
Leif arbetar ofta självständigt och tar egna initiativ. Han växlar den första tiden
mellan att kopiera och skriva på egen hand. Leif tillhör inte dem som skriver sär-
skilt mycket men det han gör, gör han omsorgsfullt. Fanny har tillsammans med
barnen genomfört ett experiment där de satt en vitsippa i vanligt vatten i en vas
och en annan vitsippa i en vas med blåfärgat vatten. Uppgiften är att rita och
skriva om detta experiment:

Leif sitter för sig själv och arbetar. Han har ritat två vaser med en blomma
i varje och skriver, Vitsippan har rör i skelken
Fanny berättar hur stjälken stavas och han ändrar detta. Hon resonerar
med honom
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- Vad hände med blomman?
- Den blev blå
Leif berättar vidare och talar om vad han vill att det ska stå och läraren
skriver då i hans bok
Vi hällde på blå karamellfärg i vattnet. Sen sög vitsippan upp vattnet så
att den blev blå.

(obs 22 april år 1)

Dagen efter skriver Leif en egen text i samband med en övning:
Mina leksaker
Min besta leksak är en kulsprutare  den kan låta

Tredje året berättar Leif för mig hur han gör när han forskar, vilket visar att han
har utvecklat en strategi för detta. Han läser i böckerna och skriver sedan en be-
rättelse. Leifs skildring av stenåldersmänniskan är en noggrann beskrivning utan
stavfel, vilket nedanstående utdrag visar:

 
(obs 9 mars år 3)

Sammanfattning av Leifs lärandeprocess
Vid skolstarten ljudar Leif men övergår under första läsåret till automatiserad
läsning samt utvecklar en god läsförståelse. Han tycker om att läsa och läser
mycket. Leif reproducerar och kopierar men börjar tämligen tidigt att producera
egna texter. Han skriver inte så många rader och behöver ibland hjälp av en vux-
en första året. Tredje skolåret arbetar han med lika stort intresse och med samma
målmedvetenhet som tidigare. Leif behåller sin position som löpare genom åren
och avståndet mellan honom och övriga ökar.

LAILA C betecknas av läraren som en drömmare. Hon upplevs av mig som
självständig och kreativ och hon vill gärna själv bestämma vad hon skall skriva.
Laila arbetar långsamt och noggrant och uppvisar ibland en osäkerhet, söker be-
kräftelse på att hon gör rätt. När hon arbetar som hon själv vill, verkar hon initi-
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ativrik, medan hon annars ofta behöver puffas på för att genomföra förelagda
uppgifter. Laila kan 29 versaler och 28 gemener och läser tre korta ord vid skol-
starten. Själv säger hon vid vårt första samtal i september första året att hon kan
läsa med stora bokstäver:

I - hm, kan du läsa
L - hm, lite, inte med så små bokstäver
/…/
I - Hur gör du när du läser?
L - Först kollar jag så här och ljudar och sen så säger jag det
I - Kan du skriva också?
L - Ja, men jag är vänsterhänt och jag vet knappt vilket håll man börjar
ifrån (fnitter)

I gemensamma samlingar är Laila första året relativt tystlåten men ger ofta för-
slag i samband med dikteringar och svarar snabbt när hon vet svaret på frågan.
Vid en blick i hennes bänk i september ser jag att hennes böcker är tämligen
tomma. Däremot finns flera lösa blad där hon skrivit bokstäver hon behärskar,
brev och berättelser på egen hand.

Att läsa
Laila kan alla bokstäver vid skolstarten och tar alla tillfällen att skriva och läsa
och hon ”knäcker koden” ganska omgående (jag har inget datum för jag var inte
närvarande). Vid det första tillfället på terminen när eleverna ska läsa för mig vi-
sar det sig att Laila har fått den andra boken av den läslära som används, Elsas
bok9. Laila har en automatiserad läsning men uttrycker att hon finner det besvär-
ligt:

Laila läser sin hemläxa ur Elsas bok flytande för mig. Vi samtalar en
stund och hon säger
- Det är jobbigt att läsa därför att man får tänka så mycket

(obs 24 nov år 1)

Vid nästa tillfälle då Laila läser ur LÄS med EMMA flyter hennes läsning och jag
föreslår att hon ska övergå till sid 46 - 47 i slutet av boken med svårare text. Hon
läser nästan flytande och behöver endast hjälp med de svåraste orden, utfärd, sä-
ger, skogsdag, belåtet, plötsligt.

I april får de återigen läsa för mig och Laila har valt en skönlitterär bok av Hele-
na Bross, Brevet. Laila läser felfritt och automatiserat. Vi samtalar och jag tycker
hon verkar osäker på vad hon ska svara på hur hon läser och hur man gör när
man läser. Det blir flera svar:

–––––––––
9 Eleverna i C-klassen fick första året en läsebok var som de hade hemläxa i varje vecka. Den första

boken i serien heter Olas bok, vilken de flesta hade. Den andra boken i serien är Elsas bok.
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I - Hur tycker du att du läser?
L - Vet inte, inte så bra, rätt så bra --- skriv vad du tycker
I - Hur gör du när du läser
L - Jag vet inte. Först tränar jag lite själv och sen läser jag för mamma
I - Men hur gör du när du läser orden?
L - Jag känner igen alla orden

  (obs 16 april år 1)

Att skriva
Att reproducera texter pågår mer eller mindre alla tre åren i samtliga ämnen och
är inget eleverna kan påverka, eftersom de måste följa lärobokens utformning
eller arbeta med uppgifter initierade av läraren. Laila tar gärna egna initiativ och
producerar egna texter i samband med olika uppgifter:

Under en lektion får var och en välja en bild ur en låda med bilder på djur,
sagofigurer och seriefigurer. Bilden ska de klistra in i en bok och skriva
en text till. Laila bläddrar bland bilderna och väljer en bild av en häst.
Sätter sig i bänken och skriver HÄR ÄR EN HEST HAN HETER HUGO.
Hon tar därefter en ny bild och skriver även till denna. 

(obs 24 nov år 1)

Vid ett annat tillfälle i mars första året skriver Laila om delfinen.

Det visar sig att Laila tycker mycket om att skriva och gärna skriver berättelser. I
ett samtal i september andra året säger hon: ”Jag älskar att skriva sagor. Förut
blev det bara här är en stol, nu blir det mycket mer”.
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Eleverna går andra året och Clary säger att de ska skriva en saga. Hon lägger
fram en OH-bild av en grind och börjar berätta för att inspirera dem:

Ser ni den här grinden? Det är en varm och skön sommardag. Du är ute
och cyklar. Du tycker det är skönt att trampa. Du har en cykelkorg med
dig med en flaska saft och bullar. Det är skönt att cykla i den ljumma vin-
den som smeker mot kinden. Du är inte på väg någonstans men letar efter
en plats där du kan stanna. Då kommer du till en grind där du parkerar
cykeln och går in genom grinden och då ....     Vad ser du???
Gabriel - Måste man komma ihåg allt?
Clary - Nej ni ska inte skriva det jag berättat utan vad ni tycker att ni ser
bakom grinden
Laila - Kan man skriva, börja med, Det var en gång
Clary - Nej du kan säga När jag öppnade grinden ....
Laila - Men man kan börja med Det var en gång
Clary - Du gör precis som du vill
Läraren skriver på tavlan; När jag går in genom grinden såg jag..

Laila börjar genast skriva och hon arbetar hela lektionen;
Det var en gong en liten pojke som hete Ole en dag när Ole skule cykla
iväg för att ha en egen piknik fik han syn på en grid
grinden var stor och skruig (skruttig) när han öpnarde griden såg han någ-
ra buskar när han gick bakom dom fik an syn på en prikig korvmaka hjälp
skrek han hjälp.

(obs 7 okt år 2)

Eftersom Laila gärna producerar egna texter är det förmodligen för hennes vid-
kommande oväsentligt med riktlinjer av olika slag. Det tycks snarare göra henne
något osäker, men hon bestämmer sig för att följa sin egen linje:

Sammanfattning av Lailas lärandeprocess
Denna flicka beter sig ungefär som Ludvig och Leif i F-klassen. Hon är intresse-
rad av läsning och skrivning och arbetar gärna med detta. Laila ljudar en kort tid
men övergår tämligen snart till automatiserad läsning. Hon reproducerar som öv-
riga och producerar egna texter i stor omfattning. Hon älskar att skriva sagor.
Emellanåt ber hon om hjälp eller vill ha bekräftelse på att hon gjort rätt. Laila ar-
betar helst i sin egen takt och med sina egna uppgifter och uppvisar då ett krea-
tivt skrivande. Däremot är hon mindre förtjust i att arbeta med givna uppgifter.
Liksom de båda pojkarna utvecklar Laila alla tre åren sin skriftspråkliga förmå-
ga. Trots detta uttrycker hon flera gånger att det är jobbigt att läsa och hennes
läsförståelse är inte lika god som pojkarnas och inte heller hennes stavningsför-
måga.

Gerd F, Gun F och Gabriel C - gångarna
Dessa tre tillhör gruppen som jag bedömer har ett mittemellan- lärande även om
deras lärandeprocesser ser delvis olika ut. Gerd och Gun tillhör F-klassen och
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Gabriel C-klassen. Det är svårt att avgöra i vilken riktning deras utveckling
kommer att gå. Gruppen utmärks av att den växlar mellan framåtskridande och
perioder av stagnation. Även intresset för läs- och skrivaktiviteter växlar över tid,
där framför allt Guns motivation dalar efter ett par månader. Deras lärande tar
sig något olika uttryck, men de lär sig alla tre att läsa under första året och de
prövar även att tidigt arbeta med egna texter. De behöver ofta stöd och uppmunt-
ran under alla tre åren för att genomföra sina uppgifter.

GERD F verkar lyssna i samlingen och är kvick att visa när hon kan svara på
frågor. Hon är dock lite orolig på samlingarna och är ibland störande för övriga
barn. Fanny berättar att hon petar på dem, retas och knuffas. I samlingen pratar
hon ofta rätt ut i luften, väntar inte på sin tur och pockar på uppmärksamhet. Vid
skolstarten kände hon igen 15 versaler och 14 gemener. Jag uppfattar henne som
en person som noggrant genomför sina uppgifter, hon verkar t o m petig ibland.

En bit in på terminen får jag av läraren veta att Gerd är född i Sverige men
båda föräldrarna har invandrarbakgrund. I hemmet talas inte svenska och paral-
lellt med läsinlärningen i svensk skola, lär hon sig läsa på sitt modersmål. Gerd
är den enda av de tolv informanterna ingående i undersökningen med utländsk
härkomst och som har ett annat modersmål än svenska. Under vårterminen första
året får hon göra Svantestet10 och får därefter under en veckotimme undervisning
i svenska som andra språk (Sv2). I början förefaller det som Gerd är osäker och
behöver stöd. En orsak till detta kan vara att hon inte riktigt behärskar svenska
språket och därför inte förstår instruktionen som ges eller hur uppgiften ska
genomföras. Följande exempel är belysande:

Eleverna har eget arbete och Gerd lägger först ett pussel och skriver sedan
E i Bokstavsboken. Hon visar mig sin bok och jag skriver R i kanten, som
jag sett Fanny göra och Gerd frågar
- Varför gör du så?
I - Ja vad betyder det att jag skriver R så här?
G - Vet inte (hon tittar på mig)
Jag berättar att R betyder att hon skrivit rätt svar till de olika uppgifterna.
Senare på dagen skriver Gerd av ord som finns till olika bilder (exempel-
vis skriver hon vla exakt så som det står under bilden) i Bokstavsboken,
men hon tycks inte förstå vad hon ska göra. Jag pekar på bilden av en val
och frågar
- Vad är det?
G - En val
Jag berättar att det står i instruktionen att man ska sortera bokstäverna så
att de bildar ett ord som passar till bilden. Med lite hjälp förstår hon prin-
cipen och sorterar bokstäverna vla och skriver val

(obs 2 sept år 1)

–––––––––
10 Svantestet är ett prov som ges till  elever med invandrarbakgrund i syfte att testa deras kunskaper i

svenska språket.
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I vårt första samtal säger Gerd att hon inte kan läsa och skriva men att hon lär sig
både här och i den andra skolan:

/…/
I - Lär du dig läsa där?
G - Jag lär mig läsa där men jag kan inte läsa svenska för jag kan inte
bokstäverna men jag kan alfabetet. Vet du min storebror kan inte alfabetet
för jag har lärt henne.

(samtal sept år 1)

Fanny upplever att Gerd har ett begränsat ordförråd och eventuellt skulle behöva
extra stöd. Läraren försöker på olika sätt att ta reda på Gerds kunskaper och tes-
tar emellanåt hennes ordförråd:

Fanny kommer fram till Gerd som sitter och skriver E i Bokstavsboken.
Fanny har ett antal kort med olika bilder på och syftet är att testa Gerds
ordförråd. Läraren visar en bild och ber Gerd säga vad det är. Hon kan
ungefär hälften av orden på svenska, exempelvis paraply, tält och hand-
duk. Ord hon missar är handfat, hårtork, strykjärn och stekpanna. Samtli-
ga ord kan hon på sitt eget modersmål. 

(obs 23 sept år 1)

Gerds utveckling visar sig efter några månader gå framåt och speciellt efter att
hon under våren börjat undervisning i svenska som andra språk. Att Gerd lär sig
läsa på sitt modersmål parallellt med läslärandet i svenska kan vara orsak till den
långsammare utvecklingen under första terminen. Det kan ta längre tid att lära
sig läsa för de elever som lär sig läsa på två språk samtidigt.

Att läsa
Till en början närmar sig Gerd läsningen med försiktighet. Jag noterar att hon
undviker läs- och skrivaktiviteter och hellre väljer matematikuppgifter, att lägga
pussel eller att göra annat, som att gå runt i rummet och iaktta de andra:

Det är eget arbete och eleverna sitter runt om i de skilda rummen och räk-
nar, skriver eller ritar. Gerd väljer att lägga pussel. 

(obs 31 aug år 1)

Efter några månader i första klass ljudar hon korta ord och enligt Fanny har hon
utvecklat sitt ordförråd och läsutvecklingen går framåt. Läraren antar att det inte
är någon som läser för henne hemma eftersom familjen inte talar svenska. Varje
vecka har barnen läsläxa ur en bok de själva har valt och som läses upp i skolan:

Som läsläxa har Gerd haft hemma boken, Stefan och den gröna sköldpad-
dan, och ska läsa upp den för mig samt berätta innehållet. Hon återberät-
tar långsamt och trevande, tittar på bilderna och försöker, som jag upp-
fattar det, erinra sig vad det handlar om. Jag ber henne läsa några rader
vilket hon gör genom att sakta ljuda texten. (obs 20 nov år 1)
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Vid samtal med mig i februari första året säger hon själv att hon läser ganska bra.
Hon läser ur Läs för Emma och hon klarar en del av texten själv och resten med
min hjälp. Orden hon, har, sin, varje, vita, golvet, ljudar jag för henne och hon
säger efter. På hösten andra läsåret redogör hon för hur hon lärde sig att läsa:

I - Hur gjorde du när du lärde dig läsa?
G - Jag läste och jag tänkte på bokstäverna och sen läste jag dom
I - Du tänkte på bokstäverna och läste dom, hm, gjorde du något mer?
G - Jaa, ähum, jag lärde mig … jag lärde mig därnere (hemlandet), jag
lärde mig mycket mer, jag köpte böcker och jag försökte att läsa och sen
lärde jag mig
I - Hm, ja det gjorde du. Hur tycker du att du läser idag?
G - Ganska bra  

(samtal okt år 2)

Gerd har fått insikt i läsandet och förstår att det är betydelsefullt att läsa böcker
för då lär man sig mycket. Hennes läsning övergår under andra året till delvis
automatiserad läsning. Hennes läsförmåga utvecklas sedan under tredje skolåret.
Det är dock ovisst hur det är med läsförståelsen. Vid de tillfällen hon läser, då
jag hör på, stakar hon sig och stannar upp vid ett antal ord och i läsgruppen kor-
rigerar Ester hennes läsning ibland.

Att skriva
I första och andra klass tillverkar eleverna i F-klassen mycket av sina läromedel
själva men det förekommer även färdigproducerade läromedel. Bokstavsboken
och Ärtan-serien är exempel på läromedel som används av samtliga i klassen. En
författare har tänkt ut uppgifter och det gäller för barnen att fylla i ord i rutor,
ringa in rätt ord eller dra streck mellan ord. Ofta används somliga av dessa böck-
er som extra uppgifter när eleverna gjort klart alla andra uppgifter. Utöver att re-
producera, kopierar Gerd texter eller skriver av det läraren har skrivit.

De första månaderna iakttar Gerd de andra och skriver likadant, ofta exakt det
som den skriver som sitter bredvid henne som i exemplet:

Barnen sitter och skriver i Händelseboken. Stina säger att hon vill skriva
Det är tråkigt att Rudolf har dött.
- Jag ska skriva samma sak, säger Gerd och börjar att med prydliga bok-
stäver skriva samma mening, Hon tittar lite på hur Stina gör och börjar
imitera hennes text. Sedan ber hon om hjälp med hur man skriver h.

(obs 19 okt år 1)

Jag kan se i hennes läroböcker att hon till en början oftare valt matematik än
svenska. I slutet av september år 1 har hon skrivit tre bokstäver och arbetar med
angränsande uppgifter på ett mekaniskt sätt utan att förstå innebörden (se tidigare
exempel med ordet val). I november har hon arbetat med 11 bokstäver och i feb-
ruari har hon skrivit de flesta bokstäverna i Bokstavsboken, det återstår endast
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ÖYZQ. Det verkar inte längre finnas någon tendens att undvika uppgifter i
svenska och förståelsen för läsning och skrivning har ökat.

Gerd blir under första året mer självständig i sitt skrivande och hon kopierar i
mindre omfattning och prövar i stället att skriva egna meningar som i nästa ex-
empel:

(bild mars år 1)

Skrivutvecklingen fortsätter och tredje året skriver Gerd egna berättelser. Somli-
ga exempel återkommer p g a att eleverna vid mina besök arbetar med en speci-
fik uppgift:

Det har funits jägare sextusen år. Tolv tusen år är människorna som har
funits. De kunde göra upp eld genom att slå en flint-sten mot en anan
sten.
Dom åt fisk, renkött,. Dom jagade djuren med redskapen.

(obs 6 mars år 3)

Tredje året ses Gerd oftare samarbeta med andra barn än vad jag tidigare lagt
märke till. Jag noterar också att hon inte längre direkt undviker läs- och skrivak-
tiviteter men hon iakttar de andra då och då. Hon ber oftare om hjälp än tidigare.
Gerd sitter i bänken och verkar tämligen ointresserad av den uppgift hon ska ar-
beta med. Hon ropar på Erika som efter en stund kommer till hennes bänk:

G - Erika Erika  …..
E - Var var du sist? Var slutade du?
G - Vaaarrråååå dåååå?
E - Var var du sist? Vad har du skrivit?
G - Ester sa bara att ja skulle göra det och då gjorde jag det
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Hon viftar med handen över sidan i boken när hon talar och väger på sto-
len. Erika läser vad det står i boken och talar med henne och pekar i bo-
ken
E - Har du gjort detta? Då ska du väl antagligen börja här
Erika tittar i Ritas bok som sitter bredvid och frågar var de börjat.
G - Ester sa att ja skulle göra det och då gjorde jag det
Rita visar igen och Erika läser texten och säger
E - Vokaler stavas med…./

(obs 6 mars år 3)

Sammanfattning av Gerds lärandeprocess
Gerd läser till en början genom att ljuda och hennes läsning utvecklas sakta. Vid
skolstarten undviker Gerd läs- och skrivaktiviteter och sysslar hellre med andra
uppgifter eller iakttar kamraterna. När hon inser nyttan med att läsa och kan läsa,
ökar hennes intresse och hon tar sig an uppgifterna på ett mer konstruktivt sätt än
tidigare. Hon ber inte så ofta om hjälp förrän tredje året då jag noterar att hon ber
om hjälp mer frekvent än tidigare. Det tar lite tid för Gerd att anpassa sig till
skolsituationen och hon tycks ibland behöva hjälp med förklaringar till hur upp-
gifter ska utföras. Detta beteende är utmärkande för henne under alla tre skol-
åren. Kommunikationen med kamraterna och sättet på vilket hon närmar sig den
skrivna texten ger uttryck för att hon har vissa problem med förståelsen. Gerds
bakgrund gör att hon troligen tillskriver mötet med den svenska skolkulturen en
annan innebörd, exempelvis det fria arbetssättet i F-klassen. Hon samarbetar i
större utsträckning med övriga under andra och tredje året och ber kamrater och
lärare om hjälp när hon verkar osäker.

GUN F upplevs till en början som att hon tycker om att läsa och är nyfiken på
skolarbetet. Hon kan inte läsa vid skolstarten, men behärskade 26 versaler och 20
gemener. Av Fanny får jag veta att hon inte var speciellt intresserad av att delta-
ga i skolans verksamhet som sexåring utan hellre lekte. I början av terminen ver-
kar hon lika ofta välja läs- och skrivaktiviteter som matematikuppgifter. I no-
vember riktas mitt intresse mot henne då jag upptäcker att det tar lång tid för
henne att komma igång med olika uppgifter. Hon säger också ibland att hon är
trött och inte vill arbeta. Fanny anser att hon i slutet av höstterminen första året
tappar intresset. Det blev svårt att motivera henne för olika uppgifter och hem-
uppgifter gjorde hon ibland, ibland inte. Fanny fann ingen förklaring till detta.

Att läsa
Guns närmande till läsning präglas av ambivalens. Hon tycks till en början in-
tresserad men ändrar efter ett par månader beteende och väljer andra aktiviteter,
arbetar långsamt och tar många pauser, vilket resulterar i en stagnation första
året. Större delen av första året ljudar Gun och läsningen övergår efter hand till
en delvis automatiserad läsning. Hon läser enligt egen utsago inte så mycket
hemma och det är osäkert hur ofta någon läser för henne. Jag lyssnar på hennes
läsning alla tre åren:



92

Barnen läser sin läsläxa för mig. De har själva valt en bok som de tränat
på hemma och sedan läser upp i skolan. Gun har läst Finurliga Frans och
ska börja med att återberätta den. Jag upplever att hon har svårt att berät-
ta, minns endast spridda delar och jag frågar
- har du läst boken själv eller har någon vuxen läst för dig?
G - Har läst lite själv och mamma resten
/……/
I - Kan du säga hur mycket mamma har läst?
G - Mamma hann inte läsa så mycket
Jag ber henne istället läsa ur boken för mig (tämligen svår text enligt min
mening). Hon ljudar (med svårighet) en rad för mig och säger
- Jag tycker det är svårt
Vi avslutar det hela.

(obs 20 nov år 1)

Gun berättar tredje året att det tidigare ”var svårt med orden” men att det gick
bättre då hon andra året fick extra stöd. Det är dags för Gun och hennes grupp att
läsa sin läxa för Ester (läraren tredje året) som precis satt sig vid deras bord och
säger:

- Varsågod och läs ”fröken Ros”
Gun börjar och läser nästan flytande, något dröjande vid vissa ord och
hon stakar sig vid ett par tillfällen. När hon är klar säger läraren
- Du läser jätte bra, vad det gått framåt, himmel sådan skillnad

(obs 9 mars år 3)

Att skriva
Gun reproducerar texter precis som övriga elever men hon prövar från början att
skriva på egen hand. Exemplet nedan är hämtat från ett tillfälle när Gun arbetar i
ett av läromedlen som används. Det visar hur hon iakttar de andra och det tar tid
för henne att komma igång. Hon tycks inte vara speciellt motiverad att skriva:

Barnen har eget arbete och sitter utspridda i rummen och arbetar i olika
böcker. Gun arbetar först med matematik och väljer sedan att skriva bok-
staven F på ett papper. Hon tar fram och visar fyra F-saker ur ”saklådan”
och därefter ska hon skriva i Bokstavsboken. Hon tittar sig mycket om-
kring och säger
- Jag vill inte skriva mer, är trött

(obs 19 nov år 1)

Trots Guns vikande motivation uppfattar jag att hon tycker om att skriva ord och
meningar och är bra på diktamen. Enligt läraren stavar hon utmärkt. Hon försö-
ker att själv forma sina texter som när hon ritar och skriver om Emma den 2 feb-
ruari första året:

emmas katt seje mjao   (tt är spegelvända)
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Fanny har samtalat med ettorna om vad Jag kan och alla sätter sig vid borden och
skriver i sina skrivböcker meningar som börjar med Jag kan. Gun skriver under
en kort stund elva meningar helt på egen hand:

Jag kan rida
Jag kan se
Jag kan rita en tavla
Jag kan äta ett eple (obs 22 april år 1)

Efter några månader i skolan behöver hon mer hjälp än tidigare och efter hand
noterar jag att hon ofta får stöd och ber om hjälp som i exemplet hämtat från
andra skolåret:

Det är eget arbete och eleverna får välja från planeringsschemat vad de
vill göra. Gun kommer inte igång och sitter och tittar. Läraren kommer
fram till henne
F - Vad ska du göra?
G – Jag vill forska, göra en sådan bok som Ludvig men om hästar
F - Nu måste du jobba med svenska eller matte. Titta i planeringsboken
vad du behöver göra. /…/ När vi har de här timmarna själva (det är åtta
barn) ska vi jobba med sånt man behöver hjälp med. Är det något du be-
höver göra?
G - Citron och Läslådan. Hon väljer att börja med Citronhäftet (matte).

(obs 5 okt år 2)

Hon fortsätter att utveckla sitt skrivande och tredje året skriver hon texter av
skilda slag och hon verkar tycka om att skriva olika berättelser. Exemplet är
hämtat från en lektion då eleverna två och två skulle arbeta tillsammans och
skriva och rita en saga om Krakel Spektakel i mars år 3.

Gun och Sven arbetar tillsammans. Det är Gun som skriver medan Sven
tittar på och emellanåt fyller i eller ritar. Det blir en lång saga som börjar:
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Sammanfattning av Guns lärandeprocess
Under första året ljudar Gun och övergår andra året till delvis automatiserad läs-
ning. Efter ett par månader i första klass börjar hon undvika läs- och skrivaktivi-
teter. Detta pågår sedan mer eller mindre under två år. Hon iakttar de andra bar-
nen och sitter och tittar sig omkring eller vandrar runt i rummet istället för att ar-
beta med förelagda uppgifter. Och hon behöver hjälp, stöd och uppmuntran för
att hålla intresset vid liv. Det är vid några sådana tillfällen som jag börjar föra
fältanteckningar om henne. Tredje skolåret arbetar Gun mer självständigt och
hon tycker om att skriva egna berättelser och hon har en delvis automatiserad
läsning. I ett samtal som utspelades mellan Gun och hennes kamrater framkom-
mer det att Gun inte vill ha så mycket läsläxa. Hon tycker det räcker med ett fåtal
sidor vilket kan tyda på att hon fortfarande inte är så förtjust i att läsa och att läs-
förståelsen inte är färdigutvecklad.

GABRIEL C verkar vara en självständig och trygg elev som kan 27 versaler och
22 gemener när terminen börjar. Han tycks ha gott självförtroende och berättar
för mig att han kan läsa stora tjocka böcker. Han är vänlig mot kamraterna och
visar sig ofta hjälpsam. När han sitter bredvid Samuel, hjälper han honom då det
behövs berättar Clary. Gabriel tar egna initiativ och visar en kreativ förmåga. Det
finns tillfällen då han har svårt att komma ihåg vad de ska göra eller verkar osä-
ker på vad man får göra:

Eleverna klipper och klistrar in äpplen i Höstboken. Det har varit en lång
instruktion från lärarens sida innan de fick börja. Jag kan se att en del har
svårt att komma ihåg de olika momenten. Gabriel kommer inte ihåg vad
man ska göra i mitten. Han ber mig om hjälp och jag ställer frågor till ho-
nom för att få honom att minnas
G - Vad ska det vara här (Gabriel pekar i mitten på sitt pappersäpple)
I - Titta i mitten på äpplet, vad finns det där?
G - Jag ska göra ett tak
I - Ett tak (jag ser frågande på honom)
G - Ett tak över kärnorna så det inte ska regna, tror du man får rita ett tak?
I - Det tror jag, det beror ju på hur du tänker att ditt äpple ser ut
G - Jag tänker på takäpple

(obs 9 sept år 1)

Att läsa
Gabriel har en positiv attityd till läsning och anser själv att han kan läsa när sko-
lan börjar. Han är intresserad och vill gärna läsa och talar vid flera gånger om
alla stora tjocka böcker han läser. Vid ett tillfälle samtalar jag med honom om
hans läsning:

G - Jag har lärt mig läsa för flera år sedan
I - Jaha vad läser du då för böcker?
G - Stora tjocka böcker
I - Kan du ge något exempel?
G - Ja såna som Ronja
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I - Du kan väl läsa några rader på den här sidan som du nu arbetar med i
boken
Gabriel tittar på texten och säger
- Såna här små bokstäver är jag inte så bra på och inte heller på dubbla
såna (han pekar på pp i ett ord)
Vi fortsätter och han läser genom att ljuda några korta ord för mig. Han
gissar på några bokstäver.

(obs 29 sept år 1)

Det visar sig alltså att Gabriel inte läser riktigt så som han själv ger uttryck för.
Han har stark tilltro till sin egen förmåga och han läser efter ett par månader. Till
att börja med ljudar han men övergår till automatiserad läsning under vårtermi-
nen första året. Första gången eleverna läser sin läsläxa för mig i november för-
sta året, läser Gabriel ur Olas bok. Han ljudar några bokstäver men det mesta går
flytande. Gabriel tycker det är roligt och vill gärna läsa hela boken för mig.

När vi läser boken LÄS med EMMA gör han det nästan på egen hand. Jag
ger Gabriel endast ett fåtal ledtrådar och han ljudar några bokstäver han är osäker
på och kommer då själv på det rätta ordet. Även denna gång läser Gabriel med
förtjusning och vill gärna läsa flera sidor och säger spontant, ”det här är roligt”.
Vi samtalar om vad han tycker om att läsa och skriva och hur han läser. Alla frå-
gor besvaras med bra som i följande:

I - Hur tycker du att du läser
G - Bra
I - Vad menar du med bra?
G - Man lär sig ju stora å tjocka böcker och man lär sig måla som en
konstnär

(obs 29 jan år 1)
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Att skriva
Utöver att Gabriel liksom övriga i klassen ofta reproducerar, kopierar han en del
texter från böcker eller med hjälp av läraren, men han försöker också tidigt att
skriva själv. Barnen har fått välja en bild för att skriva till den. Gabriel väljer en
bild föreställande en TV-skärm med någon slags rymdmänniska inuti. Han skri-
ver, delvis med hjälp av läraren, under bilden:

(bild okt år 1)

Gabriel undviker inte direkt läs- och skrivaktiviteter men han gör annat, som att
iakttaga de andra. Han tar tid på sig innan han kommer igång med en uppgift och
tar ideligen korta pauser Han ber inte så ofta om hjälp men han behöver stöd och
uppmuntran för att komma igång eller fullfölja en uppgift, vilket de refererade
exemplen visar. Läraren syns ofta vid hans bänk och för samtal med honom.
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Läraren väljer, såväl andra som tredje läsåret vid ett flertal tillfällen, att inspirera
barnen till att skriva en berättelse med stöd av en bild och/eller ett antal ord, som
hon skriver upp på tavlan. Vid mina besök i C-klassen förekom ofta gemensam-
ma skrivuppgifter som denna där de ska skriva en berättelse om en grind:

Samtliga elever har fått en bild av en grind och ett antal stödord som lära-
ren har skrivit på tavlan i syfte att skriva en saga om vad som händer när
grinden öppnas. Gabriel börjar skriva
När jag gick in genom grinden såg jag ett
G - Hur stavas spöke (han vänder sig till mig)
I - Hur låter bokstäverna i spöke, undrar jag
G - s - p - ö - k - e, ljudar han
Han skriver varje bokstav efter hand, spöke, och sedan vill han inte mer.
Clary kommer fram till hans bänk
- Hur blev du då, när du såg ett spöke?
- Jag blev inte rädd
Han skriver en ny mening, Jag blev inte ReD
Han går och visar läraren vad han skrivit och skriver sedan ytterligare en
mening
Då gräVDE jag En grop.
Han lägger ner sin bok och går runt ett varv i rummet och kommer tillba-
ka till bänken.
I - Vad ska du göra nu? (får inget svar)
I - Vad står det i planeringsboken?
G - En massa saker
Han tar fram planeringsboken och tittar vad där står.

(obs 7 okt år 2)

Klassen som går sitt tredje skolår har just lyssnat till ett kapitel ur Pojken och Ti-
gern. Gabriel skriver här liksom vid andra tillfällen tämligen korta stycken. Det
går långsamt och när inte läraren uppmuntrar honom tittar han sig ofta omkring
istället för att skriva. Nu sitter alla i sina bänkar för att rita och skriva vad de
minns av berättelsen:

Gabriel har skrivit ett par meningar, exempelvis Björnen hade lös. Clary
kommer fram till honom och undrar
C - Björnen hade lös, vad menar du?
G - Oj, löss (han skriver dit ett s)
C - Då kan du sätta till ett l här, hon pekar på ett ord. Vad sätter man när
meningen är slut?
G - Punkt
Det går en stund och Gabriel har skrivit ungefär 10 rader, många ord med
stöd av Clary. Han har börjat rita och säger att han ska rita Nalle Puh vil-
ket kommenteras av några
Eva - Gabriel säger att han ska rita Nalle Puh
Clary - Ja det går bra

(obs 6 mars år 3)
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Sammanfattning av Gabriels lärandeprocess
Gabriel ljudar och övergår till automatiserad läsning första läsåret. Vidare repro-
ducerar och kopierar han texter och försöker tämligen tidigt att producera egen
text. Gabriel verkar nyfiken och intresserad av läsning men jag upptäcker efter
ett tag att han behöver uppbackning för att arbeta, vilket märks samtliga tre år.
Han undviker inte direkt läs- och skrivaktiviteter men han gör annat. Exempelvis
tittar han sig mycket omkring och tar paus från skrivandet. Inte heller ber han så
ofta om hjälp men han behöver hjälp. Och jag noterar att det går långsamt att
genomföra olika uppgifter Han tycker om att läsa och talar i alla samtal om ”sto-
ra tjocka böcker”. Han verkar inte så road av att skriva långa texter utan nöjer sig
med några ord eller ett par rader om inte läraren utmanar honom.

Stina F och Sven F samt Samuel C, Selma C, Sture C och
Sten C – strävarna
Den tredje gruppen informanter består av Stina och Sven i F-klassen och Samuel,
Selma, Sture och Sten i C-klassen. Dessa sex barn har en långsam läsutveckling
och tycks ha bekymmer av skilda slag med att erövra skriftspråket. Utmärkande
för dem alla är att de behöver mycket stöd i sitt lärande. Samtliga ber inte om
hjälp men behöver hjälp och läraren är påfallande ofta vid deras bänk. Till en
början undviker några av dem läs- och skrivaktiviteter och alla uppvisar och ut-
trycker svårigheter med att läsa samt säger att det inte är roligt att läsa. De skri-
ver få egna texter men skrivandet ökar samtidigt som deras läsning automatiseras
under andra eller tredje året, d v s de läser mer eller mindre flytande men deras
läsförståelse är ännu inte fullt utvecklad. Det finns dock individuella skillnader
mellan dessa barn, nämligen att Selma, Stina och Sven verkar något intresserade
och nyfikna på läs- och skrivaktiviteter och motiverade att vilja lära. Medan Sa-
muel, Sture och Sten inte tycks speciellt intresserade och oftare undviker nämnda
aktiviteter.

STINA F är en flicka som under det första året ofta syns sitta och iaktta och
lyssna i samlingarna. Hon verkar nyfiken och arbetar villigt med alla förelagda
uppgifter, men hon behöver också hjälp att komma igång och/eller att genomföra
uppgifter. Ofta frågar hon Fanny eller någon annan hur man ska göra och ber
dem hjälpa henne på olika sätt, exempelvis att förklara vad det står att man ska
göra. Hon ger ett intryck av att vara osäker utom när hon tecknar och målar. När
det ingår i uppgiften att rita/måla, startar hon genast med detta och gör det om-
sorgsfullt. Fanny upplyser mig om att Stina inte kunde läsa vid skolstarten men
kände till 13 versaler och 9 gemener. Hon var som sexåring inte intresserad av
att vara i skolan utan lekte hellre. Det framkommer vid flera tillfällen att Stina
tycker det är mycket arbete när man ska lära sig läsa och skriva och att hon inte
tycker det är roligt att läsa. Samtidigt är hon medveten om sin läsförmåga och att
hon måste öva mycket.

Till att börja med väljer Stina att arbeta med varje bokstav enligt bokens anvis-
ningar. Hon skriver Aa, Ee Nn etc och gör även en del av de uppgifter som är
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förknippade med respektive bokstav. Hon hoppar över sådant hon tycker är svårt,
som att skriva egna ord. Detta återvänder hon till i april första läsåret. Upprepade
gånger finner jag att hon uttrycker att det är svårt med alla bokstäver och hon
minns inte vad de heter eller hur de ser ut:

Vi sitter och samtalar efter att hon läst ur Läs med Emma för mig.
I - Hur tycker du att du läser?
S - Vet jag inte
I - Vet du inte? vad tycker du?
S - Det går dåligt
I - Dåligt, är det besvärligt?
S - Ja
I - Vad är det som är besvärligt?
S - Med alla bokstäverna … att jag inte har gjort alla, och det är svårt att
veta hur dom ska se ut.

(samtal 5 febr år 1)

Stina visar en osäkerhet i olika situationer, exempelvis hur uppgifter ska genom-
föras, vilket visar sig mer eller mindra samtliga tre skolår. Både vid eget arbete
och i samarbete med andra målar och ritar hon hellre än skriver och läser, vilket
hon i samarbetssituationer överlämnar åt någon kamrat:

Gerd och Stina har skrivit en saga tillsammans. De skriver, suddar och re-
sultatet lyder:
Engon jik prinsessa Eva i
skogen ok hon tpefade
prinsen Gustav
do jifte dom sej och dom fik
ett ban som hete Malin
De läser upp vad de skrivit och Gerd börjar läsa den första meningen och
jag undrar:
I - Ska Stina läsa nästa?
G - Nej
I - Varför vill inte du läsa Stina?
G - Hon kan inte så bra
S - Nej, jag ska visa bilderna

(obs 5 okt år 2)

Att läsa
Stina tillhör den grupp barn som ibland gissar när de inte vet vilken bokstav det
handlar om eller vad det står i texten. Stina gissar många gånger de första måna-
derna eller så säger hon att hon inte vet. Hon verkar osäker och tycks behöva
mycket guidning, som i följande exempel:

Stina kommer och visar att hon skrivit Ää och ber om hjälp. Hon kommer
fram till mig och jag frågar
I - Vad har du skrivit för bokstav?
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S - N, svarar Stina
I - Har du skrivit Nn? (hon tittar då på mig och jag ser en tvekan i hennes
ögon)
S - R, näähh (hon tittar på mig)
I - Titta efter, vilken bokstav har du skrivit, titta här på alfabetet och läs
upp bokstäverna. Hon läser A B C D etc. När hon kommer till M tycks
hon inte vara säker på ordningen från M, N och framåt. Jag hjälper henne
att säga bokstäverna.
S - Ä
I - Ja du har skrivit Ää
Hon ska nu höra var i orden Ä finns och skriva det under bilden. Jag lyss-
nar och tittar när hon arbetar. Först gissar hon och det blir fel på räka, säl
och nät. Jag frågar vad hon ser på bilden för att ta reda på om hon kan or-
det. Hon känner inte till räka. Hon säger orden och lyssnar, ändrar sig och
sedan kan hon skriva dit ä på rätt plats. Först hör hon inte att det finns ett
ä i räv. När hon är klar konstaterar hon nöjd
- Det gick ju bra det här!   

(obs 19 okt år 1)

Klassen har Eget val och Gun och Stina har valt att rita. Stina behöver hjälp i
olika situationer och kringgår uppgifter hon uppfattar som besvärliga. Under det
första och en stor del av det andra året ljudar Stina när hon ska läsa. Fanny för
ofta en dialog med henne samtidigt som hon gör henne uppmärksam på hur läs-
ning går till som i följande exempel:

Gun och Stina sitter vid ett bord och ritar. Fanny kommer och sätter sig
och frågar
- Vad skriver ni? Det är bra att börja skriva först medan man kommer
ihåg. Hon vänder sig till Stina
Fanny - Vad gjorde barnen?
Stina - Barnen ritade
Fanny - Då skriver vi det, jag ska hjälpa dig. Då ljudar vi nu.
Tillsammans ljudar de varje bokstav i orden och Fanny säger
- Du vet att man klistrar ihop bokstäverna?
Stina nickar och skriver bokstäverna efter hand
Barnen ritade.
Fanny - Kan du komma på något mer?
Stina - Plockade löv
Och så skriver hon med lärarens hjälp; Barnen plockade löv,

(obs 23 april år 1)

Det är höst och barnen har börjat i andra klass. Gun och Stina sitter bredvid var-
andra. Fanny kommer och hjälper Stina att skriva förkortningar på schemat. Se-
dan går hon igenom vad det står på schemat och läser varje rad med henne:

Fanny - vad tänker du att du vill göra idag?
Stina - Banan
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Fanny - Banan, då gör du det
Fanny ljudar ordet och Stina skriver in det i sin bok och börjar sedan ar-
beta med uppgiften Banan (en matematikuppgift).

(obs 13 sept år 2)

Det är morgon och eleverna har precis börjat med eget arbete och var och en ar-
betar efter vad som står i den egna planeringsboken. Gerd och Stina håller på
med en saga och diskuterar namnen på personerna som finns med. Efter en stund
kommer Fanny fram till dem och det resulterar i att Stina börjar arbeta med ma-
tematik. Den uppgift hon ska göra innehåller lästal och vållar bekymmer för Sti-
na och det tar mycket lång tid innan hon kommer fram till svaret om hur många
som deltar i kalaset. Fanny säger till dem:

- Ni måste hinna olika saker under veckan
Stina hämtar boken Räknesagor och slår upp Monstrens födelsedagskalas.
För att kunna göra uträkningarna krävs att eleven läser texten. Stina sitter
och tittar i boken och vänder sig sedan till mig och ber om hjälp. Vi läser
tillsammans, hon de korta orden; han, som, år, har, lika, blir, är, två, och
jag de långa orden. Jag frågar
- Kan du läsa själv?
- Det är så många långa ord
Fanny kommer och sätter sig bredvid henne och ber henne ljuda och får
hjälpa Stina med de långa orden. Efter en lång stund kommer de till slutet
och Fanny frågar:
- Hur mycket är dom två tillsammans? 

(obs 5 okt år 2)

Stinas läsning övergår under tredje året till att bli delvis automatiserad. Hon läser
böcker både i skolan och hemma och är medveten om att hon måste träna. Hon
tycker nu om att läsa och gör det gärna. Ibland sitter barnen i olika läsgrupper
och Ester går runt och lyssnar på gruppernas läsning. Stina läser lite tveksamt här
och var, stannar upp vid vissa ord och korrigeras av läraren. Vid de tillfällen då
hon läser för mig stannar hon också upp och ljudar för sig själv innan hon läser
ordet högt. Hon ger själv uttryck för att hon läser bra och jag tycker att hon ver-
kar säkrare på sig själv vilket framgår av vårt samtal i mars tredje året då Stina
säger till mig att ”det går bra, jag har tränat, jag läser varje dag hemma”.

Att skriva
De första månaderna noterar jag att Stina vid flera tillfällen undviker skrivupp-
gifter. Istället väljer hon andra aktiviteter exempelvis att rita vilket hon gör om-
sorgsfullt och länge och det blir ingen tid över för skrivandet. Även andra läsåret
finns denna tendens vilken dock så småningom mattas av. Fanny berättar att Sti-
na är duktig i matte och gärna räknar och gör det snabbt. När jag tittar i hennes
böcker ser jag att hon de första veckorna valt att arbeta med bokstaven A. I ma-
tematik, en aktivitet hon gärna väljer, har hon arbetat med flera siffror:
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Fanny säger till barnen att de får välja fritt ur någon bok i matte eller
skrivning, spela spel eller lägga pussel. Stina sätter sig och skriver treor
och därefter börjar hon med siffran 5 (de får själva välja vilken siffra de
vill arbeta med).   

(obs 31 aug år 1)

Att be om hjälp gör Stina tämligen frekvent, från första till tredje skolåret. Efter-
som Stina är en flitig elev och noga med att göra förelagda uppgifter frågar hon
ofta, så att hon kan arbeta vidare, även när hon inte förstår. Läraren är även hos
Stina och bistår henne när initiativet inte är Stinas:

Stina sitter vid det runda bordet och Fanny läser om Vindkraft för henne
och Stina ritar ett vindkraftverk och skriver av texten vind – kraft

(obs 13 sept år 2)

Samma dag försöker Stina att med stöd av läraren pröva att skriva på egen hand.
Hon skriver sparsamt egna texter de båda första åren och mer frekvent tredje
året.

Barnen sitter och har i uppgift att rita och skriva i Måndagsboken om hel-
gens händelser. Stina börjar skriva och ber om hjälp med hur olika ord
skrivs och vilken bokstav hon ska skriva, hon frågar
- Hur skriver man lekte?
Hon ljudar med min hjälp varje bokstav och skriver dem efter hand. Jag
avslutar med att visa henne hur e i slutet av lekte ska se ut. Själv skrev
hon sd (stängde) men ändrade sig och skrev senare under dagen med hjälp
av Fanny dit stängde:
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(obs 13 sept år 2)

Under mina besöksdagar tredje skolåret visar det sig att Stina ofta går och frågar
läraren Ester vad hon ska göra eller om hon gjort rätt. Ester gör även täta besök
vid Stinas bänk. Nu arbetar Stina lika intensivt med alla uppgifter och tycks inte
längre välja bort vare sig skrivning eller läsning:

Barnen håller på att arbeta med ord och ordlistor över olika ljud. Stina
håller på med olika varianter av j-ljudet. Hon sitter vid sin plats och skri-
ver men går ofta fram till läraren och ber om hjälp:
Stina går fram till Ester
Stina - jag behöver hjälp
Ester - slå själv i ordlistan, det är jättebra övning
Stina går tillbaka till bänken och skriver dj  gj  hj  lj
Efter en stund återkommer Stina för att få hjälp hos läraren som sitter vid
ett bord i rummet. Eleverna går fram och står i kö och väntar på sin tur,
Ester vänder sig till Stina
- är du nu här igen, vad är det? (hör inte svaret)

(obs 6 mars år 3)

Vid ett annat tillfälle, medan eleverna väntar på läraren i sina läsgrupper, ska de
skriva om den lästa boken i en blå skrivbok. Stina börjar genast skriva och skri-
ver koncentrerat hela lektionen. I oä (orienteringsämnen) har hon som övriga
skrivit om Jägarstenåldern och här följer de första raderna ur hennes berättelse:

När började det S. För ca 10.000 år sedan. Jägarmänniskorna. människor-
na var räda för eld och möleer och anad   djuren var också räda för elden.
Dom åt bär och frukter och sköd och anat.

(obs 9 mars år 3)

Sammanfattning av Stinas lärandeprocess
Stina ljudar länge men tredje året sker en förändring och läsningen övergår till att
bli delvis automatiserad. Samtidigt har hon börjat läsa mer och tycker bättre om
att läsa. Tredje året kopierar hon i mindre omfattning till förmån för eget skri-
vande. Stina undviker till en början läs- och skrivaktiviteter, gissar och ber om
hjälp. Även tredje året ber hon om hjälp, men i mindre utsträckning än tidigare.
Hon behöver dock stöd från läraren under alla tre åren. Trots att hon många
gånger upplever svårigheter förefaller hon intresserad och arbetar flitigt med oli-
ka uppgifter.
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När SVEN F börjar skolan verkar han vara vetgirig, hjälpsam och vänlig. Fanny
berättar att hon tycker att han är något klumpig i sina rörelser. Talet är otydligt
och i vissa lägen kan det vara svårt att förstå honom. Det är sällan någon som vill
leka med honom utan han går för sig själv på rasterna och arbetar också oftast
ensam. Jag observerar att Sven försöker få kontakt och tycks bli glad när man
intresserar sig för honom och hans skolarbete. Hans självförtroende förefaller
lågt trots att han kan mycket. I sexårsgruppen visade Sven inget intresse för
skolaktiviteter. Enligt Fanny kunde han vid skolstarten alla bokstäver, ljudade
flertalet och läste några småord. I början av terminen vållar det honom bekym-
mer att skriva siffror och bokstäver och han gör inte detta självmant. Det händer
ofta att han aldrig eller sent kommer igång med sitt arbete. Sven har också kon-
centrationssvårigheter och bekymmer med att uppfatta instruktioner. Enligt Fan-
ny är det svårt att förstå vari hans svårigheter ligger och varför han inte gärna ar-
betar då han faktiskt kan en hel del.

Att läsa
Sven kan alla bokstäverna och prövar att läsa om han tillfrågas. Eftersom han har
en lång startsträcka behöver han uppmuntran och anvisningar från läraren, men
han läser och skriver de uppgifter som läraren ger honom Till att börja med lju-
dar Sven många av orden när han läser men läsningen blir efter hand alltmer au-
tomatiserad. Jag får uppfattningen att han kan läsa redan i september första ter-
minen men att han inte riktigt tror på sig själv:

Sven läser sin läsläxa ur Olas bok helt korrekt, några ord ljudar han. I Läs
med Emma läser han i princip själv både text och bild, jag hjälper honom
med orden hon, sin, busar, golvet. I samtalet framkommer att han tycker
det är svårt:
/…./
I - du läser lite själv?
S - det är så många svåra ord
I - är det därför du inte läser så mycket själv?
S - ja, pappa läser för mig

(obs 5 febr år 1)

I april första året läser han läsläxan ur Olas bok så gott som flytande, men han
stakar sig på ett par ord. Efter hand utvecklas han sin läsförmåga och vid mitt be-
sök i mars tredje året läser han samtliga presenterade ord för mig långsamt men
direkt, Trädgårdsland, Lådbilsrally, Barnvagnshjul och Samhällsmedborgare.
Han läser felfritt och utan att ljuda. Han befinner sig i en läsgrupp med få elever
för att få lugn och ro. Jag kan inte genom mina observationer bedöma hans läs-
förståelse.

Att skriva
Sven undviker inte direkt läs- och skrivaktiviteter men i olika situationer går han
runt eller sitter och iakttar de andra. Ibland bläddrar han i sin bok och pratar till
sig själv och så plötsligt börjar han skriva. Vid ett annat tillfälle kan han vänta
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och börjar inte förrän någon hjälper honom. Det tar ibland oproportionerligt lång
tid att komma igång. Sven ber sällan om hjälp men sitter och väntar på hjälp:

Läraren har haft genomgång av siffran 4 med alla i första klass. Hon talar
om siffran, visar hur den ser ut och berättar hur de ska arbeta. Sedan går
alla och hämtar material och sätter sig och börjar skriva fyror på ett pap-
per. Sven sitter och tittar sig omkring och tycks inte veta vad han ska
göra. Efter ca 30 minuter uppmärksammar Fanny detta och hjälper honom
komma igång genom att tunt skriva siffran 4 på ett papper och uppmanar
honom att fylla i dessa fyror. Sven arbetar med detta tills lektionen är slut.

(obs 21 aug år 1)

Första terminen tycks Sven inte ha så stor tilltro till sin egen förmåga och kopie-
rar flitigt det som någon vuxen skriver. Jag uppfattar att han kan men att han be-
höver stöd för att våga arbeta på egen hand:

Fanny sitter bredvid Sven och skriver under hans teckning, vilken före-
ställer en datorskärm, det Sven föreslår: Jag var på cirkus. Elefanten var
inne på cirkusen.
Jag går fram till honom och undrar
- kan du läsa för mig vad du har skrivit?
Sven tittar på mig och ljudar sedan några bokstäver och läser orden. Jag
funderar på om han kan läsa, om han gissar eller om han minns texten.
Jag undersöker detta närmare genom att be honom läsa texten vid en vas
på bordet där det står skrivet Råg.
- r-å-g, råg, säger Sven

(obs 21 sept år 1)

Alla barn i F-klassen arbetar med Bokstavsboken där samma mönster upprepas
för varje bokstav. De ska exempelvis skriva stora och lilla Aa, sortera bokstäver
till ord och ringa in vissa ord. Följande exempel visar detta tillsammans med
Svens behov av hjälp:

Det är eget arbete och Sven arbetar med Bokstavsboken. Han ordnar om-
kastade bokstäver till ord, exempelvis sgå och Sven skriver GÅS. Han har
nu arbetat klart med bokstaven S och väljer att fortsätta med A. Han sitter
och tittar sig omkring och tycks ha glömt vilken arbetsgången är. Jag vi-
sar honom genom att peka på instruktionerna som finns både som bilder
och med text på väggen. En elev i år 2 hjälper till och visar hur han ska
göra. Sven börjar med att snabbt ta fram fyra föremål från en låda och hör
genast var i föremålets namn bokstaven A finns. Han hämtar ett papper
och börjar skriva A. Hans bokstäver blir liggande A och Fanny underlät-
tar för honom genom att tunt skriva A som Sven kan fylla i. När detta är
klart övergår han till att skriva A i Bokstavsboken.

(obs 22 sept år 1)
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Sven försöker ganska snart att producera egna texter, först med stöd av en vuxen
och andra året skriver han själv. Följande exempel från den 19 okt år 1 visar hans
förmåga, där han tillsammans med övriga sitter och skriver i Helgboken:

Han säger till mig att han ritat en dator och att det står först N och sedan
M inuti den svarta ramen. Han vänder sig till mig och ber mig skriva: Jag
har spelat på datorn.
Jag föreslår att vi kan hjälpas åt och skriva varannan bokstav var. Samti-
digt uppmuntrar jag honom att skriva själv i första hand och säger
- lyssna till varje ord och hör hur det låter
Han ljudar varje bokstav i respektive ord och skriver på egen hand texten
med omväxlande små och stora bokstäver. Jag visar hur g ser ut och att
datorn stavas med orn på slutet.   

Barnen sitter återigen och skriver i Helgboken. Sven skriver själv till sin bild,
Desiree har kommit till Bowser. Jag badade och drack chokladmjölk. Han går
fram till tavlan och tittar hur man skriver datum, talar högt för sig själv. Går till-
baka till sin text och skriver dit datum. Fanny kommer och säger:

- jätte bra Sven. Hon sätter en liten lapp på sidan med texten Mycket fint!
- fick du mycket bra, undrar Gun
- ja, säger Sven            (obs 13 sept år 2)

Det är svårt att avgöra när Sven inte vet vad han ska göra eller om han väntar på
att någon skall säga till honom att börja. Jag ser honom även tredje året sitta som
i följande situation:
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Läraren har gått igenom hur man arbetar med j-ljudet. Sven sitter och tit-
tar i sin bok och håller ett tag skrivboken över huvudet. Han pekar med
fingret på sina skrivna ord i boken. Han verkar inte komma igång. Han
glider fram och tillbaka på stolen. Tittar på pennan och rör på munnen
och slår pennan mot huvudet. Efter ca fem minuter skriver han det första
ordet.

(obs 6 mars år 3)

Sammanfattning av Svens lärandeprocess
Sven läser genom att ljuda och övergår andra året till en delvis automatiserad
läsning. Redan i september första året visade det sig att han kunde läsa men att
han inte gjorde det utan att man bad honom. Till att börja med reproducerar och
kopierar han, men försöker ganska snart att producera egna texter. Han undviker
inte direkt läs- och skrivaktiviteter, men oberoende uppgifter gör han ofta något
annat, exempelvis går runt eller sitter och iakttar övriga barn. Sven ber inte om
hjälp och det är svårt att avgöra om han förväntar sig att någon ska hjälpa honom
eller om han verkligen inte vet vad han ska göra. Startsträckan är ofta tämligen
lång. Tredje året tycks han något mer självständig och tar då och då egna initia-
tiv. Analysen tyder likväl på att han tycker om skolan och vill arbeta med olika
typer av aktiviteter trots att han har bekymmer med många uppgifter. Och själv
ger han i samtal uttryck för att det är roligt i skolan. Jag får ingen klar bild över
huruvida han tycker om att läsa eller inte och vilken läsförståelse han besitter.
Han har ett divergent lärande och i samtal framkommer motsägelsefulla uppgif-
ter vilket gör det svårt att uttala sig om honom.

SELMA C är en flicka som känner till endast två versaler när skolan börjar. Hon
är nyfiken och verkar vilja lära sig både bokstäver och siffror och arbetar nog-
grant med alla förelagda uppgifter. Jag upplever henne som följsam och hon
ifrågasätter inte om läraren föreslår henne något. Till en början tycks hon, när
hon själv får välja, oftare arbetar i räkneboken än i skrivboken. Selma ritar och
målar gärna. Hon talar ganska tyst och verkar tämligen osäker när hon svarar.
Hon vill inte att jag skall spela in hennes samtal på band, men pratar gärna med
mig och vill visa vad hon håller på med. Selma tycks behöva stöd i sin utveck-
ling. Hon ber inte så ofta direkt om hjälp men vill ha bekräftelse från en vuxen
för att gå vidare vilket exemplet visar:

Eleverna sitter i sina bänkar och arbetar med olika saker. Selma prövar att
skriva bokstaven V, men tydligen utan ett för henne acceptabelt resultat
- jag kan inte, kan du visa mig (vänder sig till mig och frågar)
Jag visar henne genom att skriva V på ett lösblad och lägger framför hen-
ne. Hon skriver därefter en sida med V.

(obs 26 aug år 1)

Att läsa
Selma närmar sig läsningen med intresse men också med en viss försiktighet. De
första två åren läser hon inte självmant i skolan. Det är inte ovanligt att barn med
svårigheter gissar när de inte kan. Selma begagnar sig av detta då och då, som i
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exemplet hämtat från ett pass hos specialläraren, vilken går igenom bokstäver
med henne:

De arbetar med de bokstäver som Selma har skrivit i sin bok, S V I A.
Hon ljudar dem och läser sedan med lärarens hjälp ordet vi och därefter
sa. Hon ljudar s - a. Apa, säger hon snabbt. Läraren skrattar till - står det
apa Selma? Vi prövar igen, ljuda igen. Selma ljudar  s - a och säger  sa.
Nu vill läraren att hon ska höra var i orden V finns - hör du V i början, i
mitten eller i slutet av ordet? De prövar flera ord och orden Visp, Brev
och Vagn övar de flera gånger innan Selma hör var ljudet finns. Hon har
lättast att höra när V är i början av ordet eller när hon är bekant med det.
De övergår till A och orden vas och hare. Först gissar hon men mot slutet
klarar hon samtliga ord.

(obs 19 okt år 1)

I november har barnen haft läsläxa och ska läsa upp den i skolan för läraren, som
går runt i rummet och lyssnar på dem. Som tidigare nämnts får jag lyssna på in-
formanternas läsning:

Selma läser ur Olas bok, den läslära hon har, och ur vilken hon har övat
några sidor hemma. Hon läser det hon övat och det flyter. Sedan ber jag
henne läsa på föregående sida - förra veckans läxa - och hon börjar tvek-
samt, försöker att ljuda men läser inte utan säger
- Vi hade inte den sidan, det är svårt.
Jag uppfattar det som att hon ibland gissar vilka bokstäver det är, tittar
inte i boken utan lite runt omkring. Vi samtalar en stund
I - Vad är läsning?
S – Det är när man läser
I - Hur gör man när man läser?
S- Man tittar efter bokstäverna

 (obs 26 nov år 1)

Nästa lästillfälle är när jag tillsammans med barnen läser i LÄS med EMMA:

Selma läser bilderna själv och texten med lite hjälp, hon ljudar tyst för sig
själv. Jag får stödja henne med de bokstäver och ord hon inte har lärt sig.
Sedan ritar hon Emma och skriver  EMMa och Ola. LEKEr  högst upp i
vänstra hörnet.

(obs 29 jan år 1)

Andra året berättar Selma att hon läser hemma varje dag för att bli bättre. När jag
hör henne läsa uppfattar jag att hon stannar upp vid vissa ord och ljudar tyst för
sig själv innan hon läser ordet högt. Det är under detta år som hennes läsning blir
delvis automatiserad. Tredje året märks hennes läsutveckling tydligast. Dock är
jag osäker på hennes läsförståelse. I samtal uttrycker hon en något förändrad syn
på hur man gör när man läser:
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I - Hur gjorde du när du lärde dig att läsa?
S - Jag fick en massa böcker
I - Du fick en massa böcker, vad gjorde du med dom?
S - Läste dom
I - Hur gjorde du när du läste dom?
S - Tydade
I - Vad sa du?
S - Tydade
I - Du tydade, hm, vad menar du när du säger tydade
S - Jag läste orden (samtal 7 okt år 2)

Att skriva
I C-klassen förekommer samtliga tre år en hel del reproducering i de läroböcker
som alla använder. Ett annat exempel på reproducering är när eleverna ska
genomföra uppgifter på det sätt som läraren har instruerat dem. Utöver detta ko-
pierar Selma i stor utsträckning under första läsåret. Hon ber om hjälp när de ska
skriva texter. Ett sådant exempel är hämtat från ett tillfälle då de ska skriva med-
delanden och lägga i ballonger som ska skickas upp i luften på FN-dagen. Innan
de börjar, diskuterar läraren med dem vad man kan skriva:

Samtliga elever sitter i sina bänkar och funderar över vad de ska skriva
för meddelanden. Selma ber mig hjälpa henne att skriva och hon säger att
det ska stå: Alla barn ska få leka. Jag skriver ett ord i taget på ett papper
samtidigt som jag försöker få Selma att höra vilka bokstäver som ingår i
respektive ord. Hon ljudar och klarar bokstäverna A L S F. Hon vill att
det ska vara enbart versaler. Hon kopierar den text jag har skrivit.

(obs 20 okt år 1)

Selma försöker även första året ibland att skriva själv, framför allt med stöd och
uppmuntran av en vuxen. Vid ett av mina besök på hösten andra året verkar hon
plötsligt få flyt i sitt skrivande och upptäcker tjusningen med att skriva. Klassen
har besökt ett experimentlaboratorium (XL) och läraren och eleverna har fört en
dialog om de upplevelser som besöket gav och uppmanas därefter att skriva om
besöket. Selma skriver och skriver och vill inte sluta. Hennes skrivarglädje fort-
sätter i andra berättelser, vilket också framkommer tredje året då de ska skriva
om Framtiden. Eleverna har fått i uppgift att skriva hur de tror att det kan vara i
framtiden. Selma tror att dinosaurierna återkommer.          (obs 13 mars år 3)
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Ett tillfälle, då Selma behöver hjälp för att förstå, är det i introduktionen refere-
rade exemplet. Hon klarar ej att på egen hand lista ut hur uppgiften ska genomfö-
ras och behöver hjälp av någon:

Det är eget arbete och eleverna arbetar med olika saker. Selma har plockat
fram en stencil ur bänken, tittar på den och går fram till läraren, som sitter
bredvid Laila
Selma - jag vet inte vad jag ska göra?
Clary - du får läsa vad det står här att du ska göra och så gör det
Selma går tillbaka till sin bänk och sitter och läser vad hon ska göra utan
att börja arbeta med uppgiften. Jag uppfattar att hon inte förstår vad hon
ska göra och går fram till henne och frågar
I - vad ska du göra?
S - jag förstår inte
Beata som sitter bredvid lutar sig fram och tittar på Selmas stencil, pekar
på orden och börjar förklara
B - det är så här att man ska sätta dom här orden i ordning, i i isbjörn
kommer först och så j och sen k
Beata visar och pekar även på nästa rad och förklarar igen för Selma
Selma tittar omväxlande på tavlan, där alfabetet står uppsatt, och på sitt
papper och skriver siffror under orden
katt      isbjörn  järv     leopard
  3      1    2      4
fikon    blåbär  nypon  krusbär
   2      1     4      3

I - förstår du nu, undrar jag
S - hm
En siffra kommer fel och Beata som håller ett öga på henne pekar på or-
det och ger henne rätt svar. Sedan berättar Selma för mig hur man ska
göra
S - där börjar det med k och med l, säger hon och pekar på olika ord
I - vad betyder det?
S - och i kommer först i alfabetet av k i j l
Hon arbetar vidare med sin stencil och kontrollerar hela tiden alfabetet på
tavlan.

(obs 9 mars år 3)

Sammanfattning av Selmas lärandeprocess
Till en början verkar Selma försiktig i sitt närmande till läsning och skrivning.
Det är inget hon spontant gör och jag noterar att hon emellanåt sitter och iakttar
och/eller lyssnar. Hon ljudar länge och hennes läsning blir delvis automatiserad
andra året då hennes intresse för läsning också ökar. Ibland gissar hon när hon
inte vet och då och då ber hon om hjälp. Att producera egna texter kommer Sel-
ma igång med på hösten andra året då pennan ”glöder” och hon skriver långa be-
rättelser. Skrivarintresset fortsätter tredje skolåret. Tredje året läser hon delvis
automatiserat och hon ber också om hjälp ibland. Selma visar alla åren ett intres-
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se för läsning och skrivning trots att hon stöter på många problem och behöver
stöd och uppmuntran i sitt lärande.

SAMUEL C verkar vid skolstarten inte så intresserad av arbetet i klassrummet.
Ofta går han runt i rummet när de skall börja arbeta. Han har svårt att koncentre-
ra sig och tröttnar snabbt på uppgifterna berättar Clary. Både för att komma
igång och fullfölja arbetet behöver han stöd, t ex personlig assistans av någon av
lärarna (eller av mig när jag är där). Utom när han ritar och målar, vilket han kan
syssla med långa stunder. Samuel kunde inte läsa, men kände igen 10 versaler
och 2 gemener när terminen började. Han verkar pratglad och avbryter gärna och
pratar rakt ut i luften i exempelvis samlingarna. När Samuel vill påkalla upp-
märksamhet använder han lärarens förnamn. Han verkar angelägen att förstå och
påpekar för läraren när han inte gör det. Samtidigt visar nedanstående exempel
på hur han undviker en situation som upplevs som besvärlig:

Samtliga barn ska med instruktioner från läraren genomföra ett antal upp-
gifter som handlar om att måla eller kryssa för den längsta, den minsta
eller vilka föremål som är lika. Läraren säger
- Nu ska du måla den längsta ormen
Alla gör detta och sedan säger hon
- Måla de vägar som är lika breda
Samuel tittar och undrar – vad är lika breda? Han reser sig och går
- Nu går jag och snyter mig

(obs aug år 1)

Att läsa
Samuels intresse för läsning verkar tämligen svagt och han verkar hellre göra
annat än att syssla med läsaktiviteter. Första året ljudar han, ofta högt och tydligt:

Barnen läser sin läsläxa för mig. Samuel har Olas bok och läser s 12 - 13.
Han läser långsamt och ljudar ibland och tittar hela tiden noga på varje
ord. Jag ber honom läsa några rader från föregående läxa och det gör han
på samma sätt.

(obs 26 nov år 1)

Vi läser LÄS med EMMA tillsammans, s 1 - 12. Han ljudar de bokstäver han är
osäker på och behöver hjälp med de bokstäver han inte lärt sig. Vi för också ett
samtal om läsning som visar att Samuel inte tycker det är roligt att läsa:

I - vad tycker du om att läsa?
S - inte så bra, tycker inte det är så roligt, men man måste
I - är det inte roligt för att man måste?
S - näh, för man måste läsa så mycket

(obs 29 jan år 1)
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Senare på terminen läser han återigen ur Olas bok. Det flyter bra och han ljudar
högt och tydligt många av orden. I ett samtal framkommer att han inte riktigt har
klart för sig vad som händer när han läser:

I - Hur gör du när du läser?
S - Vet inte
I - Vad tror du?
S - Ljudade
I - Ja, hur gör du när du ljudar?
S - Vet inte

(obs 16 april år 1)

Andra året i skolan är hans läsning delvis automatiserad och utvecklas tredje
året. Hans intresse för läsning ökar och han berättar att det finns många spännan-
de böcker att läsa. Då jag i mars tredje året lyssnar på Samuel, läser han långsamt
och trevande och stakar sig på flera ord. Jag är osäker på hur det förhåller sig
med läsförståelsen.

Att skriva
Samuel finner olika sätt att undvika att starta en uppgift genom att göra annat.
Han går ut på toaletten eller vandrar runt i klassrummet och iakttar de andra.
Ibland ritar och målar han länge och det blir ingen tid över till att skriva:

Eleverna har en Höstbok där de ritar eller klistrar in bilder och skriver
kortare texter om sådant som hör hösten till. Clary delar ut päron till alla
och demonstrerar hur de på ett dubbelvikt papper ska rita ett päron som
hänger ihop i ena sidan. Barnen tittar på sina päron och börjar rita på de
papper de fått. Samuel går runt och tittar på de andra. Han verkar inte
vilja starta. Efter en stund tar läraren honom till hans bänk och hjälper
honom att rita och klippa ut ett päron. Hon visar också hur han ska klistra
in det i sin bok.

(obs 28 sept år 1)

Samuel skriver av det läraren skriver eller så skriver han inte alls. Han vill ha
hjälp med skrivandet och kopierar de bokstäver och ord som läraren skriver eller
så skriver Clary åt honom:

Eleverna ska skriva meddelanden som ska läggas i ballonger och skickas
iväg på FN-dagen. Clary talar med Samuel om vad han ska skriva och
hjälper honom att skriva DET SKA VARA FRED I VÄRLDEN (själv
skriver han de bokstäver han kan, V S F E).

(obs 20 okt år 1)
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Under första året prövar Samuel i tämligen liten omfattning att själv producera
texter. Ett tillfälle då han försöker att skriva är i januari första året när han har
läst ur LÄS med EMMA. Han ritar Emma och hennes hus samt skriver på egen
hand.

Tendensen att undvika den aktuella uppgiften visar sig samtliga tre skolår och jag
återkommer till besöket på XL.

Eleverna som nu går andra året ska rita och berätta vad de upplevt. Clary
börjar med att ställa frågor och för ett samtal om vad som hände vid be-
söket. Hon delar ut papper och ber dem smyga till sina platser och börja
skriva. Samuel börjar med att skriva den överskrift som Clary föreslagit.
Hon säger till honom
- Skriv så mycket du kan
Samuel sitter och tittar sig runt och läraren kommer åter fram till hans
bänk
- Du måste jobba lite extra nu inför resan. Du måste skriva datum.
Samuel skriver dit datum. Efter en stund kommer Clary tillbaka och hjäl-
per honom.
Clary - Vad gjorde du
Samuel - Experiment
Clary - Då skriver vi det
Samuel börjar och skriver Vi gj.. Läraren säger att det är svårt att stava till
gjorde och sedan går hon. Nästa gång hon kommer fram till hans bänk sä-
ger Samuel
- Du sa att jag skulle skriva så (jag hör inte lärarens inledande ord)
Clary - Då gör vi så att du skriver det du vill (hon går)
Samuel sitter och tittar på sitt papper och skriver inget mer och när lektio-
nen är slut och det är dags att plocka ihop ser jag Samuel le och säga
- Jag hann inte

(obs 20 sept år 2)

Här framkommer att Samuel saknar insikt i nyttan med att skriva. Exemplen
ovan visar förutom Samuels tendens att undvika vissa uppgifter även hans behov
av hjälp med att komma igång med skilda uppgifter. Det visar också det stöd han
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behöver för att inte tröttna. Läraren måste med jämna mellanrum komma fram
till hans bänk, intressera sig för hans arbete, resonera med honom och uppmuntra
honom att fortsätta. Samuel ber inte så ofta om hjälp istället strosar han runt och
iakttar de andra om han inte kan, vet vad han ska göra eller vill arbeta.

På våren i tredje klass för läraren vid ett tillfälle en dialog med eleverna om
innehållet i en kapitelbok som de har högläsning ur. Clary skriver upp ett antal
ord på tavlan som stöd för deras skrivande och ber dem börja skriva:

Samuel plockar upp sin Berättelsebok, slår upp en tom sida och tittar på
den. Han börjar inte skriva. Läraren kommer fram och står mitt emot ho-
nom
C - hur var vädret?
S - regnigt
C - ja, jätte bra, skriv det. Det regnade. Gör överskriften snyggt först.
Hon går och Samuel börjar och tittar upp på tavlan för att få hjälp med
överskriften. När han har skrivit överskriften reser han sig och går över
golvet. Clary som kommer från Sten tar honom tillbaka till bänken, ber
honom sitta ner och tittar på hans text. Hon böjer sig fram och säger något
ohörbart. Samuel suddar. De pratar om vad man kan skriva. Någon ropar
och läraren går iväg. (obs 7 mars år 3)

Sammanfattning av Samuels lärandeprocess
Samuel övar sina läxor hemma och ljudar högt och tydligt när han läser. Andra
året börjar hans läsning delvis automatiseras. Samuel undviker olika arbetsupp-
gifter och iakttar istället kamraterna, vandrar runt i rummet eller går på toaletten.
Han ber inte så ofta om hjälp däremot behöver han mycket hjälp och stöd för att
arbeta med olika uppgifter. Tredje året sker en förändring och han producerar
oftare egna texter med ett fåtal meningar. Och han läser delvis automatiserat.
Han tar tid på sig och tittar gärna fortfarande på övriga. Läraren syns ofta vid
hans bänk för att få honom att arbeta med olika uppgifter. Analysen tyder på att
Samuel inte har något större intresse av läs- och skrivaktiviteter. Det behövs
mycket guidning och uppbackning från läraren för att få honom att arbeta en
lektion.

STURE C är en lugn pojke som efter hand, enligt Clary, utvecklar en större sä-
kerhet både i klassen och bland kompisarna. I samlingarna är han tystlåten och
talar oftast endast när han får en direkt fråga. Han kunde inte läsa, men identifie-
rade 10 versaler och 5 gemener vid skolstarten. Sture blir enligt läraren irriterad
när han känner att han inte behärskar bokstäverna. Han har en tendens att snabbt
vilja bli klar med förelagda uppgifter för att sedan välja eget arbete. I november
upptäcker jag att det går långsamt fram och jag börjar följa hans utveckling. Stu-
re säger att han tycker bäst om matematik och helst vill bestämma själv vad han
ska göra. Han har varit frånvarande en del vid de tillfällen jag har besökt klassen
vilket gör att mitt datamaterial om honom är begränsat. Han är en av de få strä-
vare som tydligt redogör för hur man gör när man läser:
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I - Är det bra att kunna läsa?
S - Ja för då lär man sej mycket mer
I - Hur då?
S - För man läser sig till saker i böcker
I - Hur gör man när man läser?
S - Först veta bokstäverna, komma ihåg dem och sätta ihop dem

(samtal 26 nov år 1)

Att läsa
Sture tycks närma sig läsningen utan någon större iver, men han har insikt i vad
läsning innebär. Han läser och skriver inte om han inte blir tillsagd att göra det.
Första gången, i november år 1, när Sture läser för mig, är i samband med läsläx-
an ur Olas bok. Läsläxan består av två sidor som han ljudar sig hackigt igenom
och han har svårt att minnas bokstaven e. Jag hjälper honom vid tre tillfällen var-
efter han kommer ihåg den.

Nästa tillfälle är i januari första året då Sture läser ur LÄS med EMMA t o m
sidan 12. Han läser bilderna på egen hand och med hjälp av mig de bokstäver
och ord han inte tidigare lärt sig. Han ritar Emma som diskar och skriver en bak-
vänd 4 och ritar tallrikar och koppar samt några bokstäver. Jag skriver texten åt
honom; diskar 4 tallrikar och 2 koppar. I vårt samtal säger han att han tycker att
han läser ”sådär”.

Stures läsning utvecklas under året och han läser böcker med enkla texter genom
att ljuda, vilket han också gör när han ska läsa ur läseboken Ola för mig. Han
ljudar bokstäverna högt innan han läser orden för mig. Nästa dag läser han
Hemma hos Siv, en bok som ingår i Vi läser lätt-serien, och därefter samtalar vi:

Sture läser genom att ljuda vissa ord, exempelvis masken. Han missar
några ord, men när jag pekar på en enskild bokstav och frågar vad det
står, svarar han med rätt bokstav. I vårt samtal säger han att han inte kan
förklara hur han gör när han läser vilket han förklarade i november.
I - Hur gör du när du läser?
S - Man ser bara orden
I - Hur blir det ord?
S - Jag kan inte förklara det

(obs 16 april år 1)

Ovanstående exempel tyder på att Sture läser på ett annat sätt än tidigare. Han
förklarar att han ”ser bara orden” vilket innebär att han är på väg mot ortografisk
läsning. Tredje året lyssnar jag när Sture läser vid ett par tillfällen och båda dessa
gånger läser han långsamt, trevande och stoppar upp vid vissa ord. Jag uppfattar
att hans läsning är delvis automatiserad och jag är tveksam till vilken läsförståel-
se han besitter.
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Att skriva
Sture kopierar liksom flera andra elever lärarens meningar och ord vilket syns i
hans böcker. När de ska rita och skriva en text får han stöd av läraren, som i
början skriver åt honom:

Peter Forsberg är bra på ishockey. Han ska spela (skriver Clary åt honom)
och så skriver Sture
VM  i  GLOBEN.

(bild nov år 1)

Läraren övar ett antal ord med Sture och ger honom sedan en stencil med uppgift
att ringa in rätt ord:

Sture har ett övningsblad där det finns ett antal bilder med ord som börjar
på H, exempelvis är det en bild på en hare och bredvid står tre ord; hål,
hur, hare. Han läser orden genom att ljuda och ringar in rätt svar.

(obs 15 april år 1)

Med hjälp av läraren försöker han samma dag att skriva en dikt, som jag ber ho-
nom läsa för mig. Han ljudar sig igenom dikten:

  (obs 15 april år 1)

Andra året provar han att skriva helt på egen hand som i följande exempel när
klassen skriver om besöket på XL:

Sture sitter och tittar på sitt papper och Clary kommer fram till bänken
och pratar med honom
Clary - Jag vet att du kan skriva, du skrev ju protokoll
Sture – Protokoll? (Sture ser frågande ut)
Clary - Ja det var väl ett slags protokoll du skrev på elevrådsmötet?
Han skriver,  BÄNT OCH  ER i  KA  JELT E OS  OCH DET V  A  JETE
KuL  (Bernt och Erik hjälpte oss och det var jätte kul)
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När läraren kommer tillbaka till hans bänk tar hon upp hans papper och
tittar på det
Clary - Ville du inte skriva mer?
Sture - Nej
Clary - Då tar vi det en annan dag
Sture lägger ner pappret i bänken och tar upp en bok med uppgifter han
ska göra.

(obs 20 sept år 2)

Sammanfattning av Stures lärandeprocess
De första två åren reproducerar och kopierar Sture mer frekvent än han skriver
egna texter. Hans läsning utvecklas under åren men han ljudar länge vissa ord.
Det finns en tendens till att undvika läs- och skrivaktiviteter första och delvis
andra året och han behöver hjälp alla tre åren. Tredje året skriver han korta egna
texter och hans läsning är delvis automatiserad. Mina data visar att han inte är
speciellt motiverad att utföra läs- och skrivuppgifter. Han föredrar matematik,
vilket kan bero på en ej utvecklad läsförståelse.

STEN C kan 25 versaler och 7 gemener när skolan startar. Till att börja med
tycks han utvecklas parallellt med övriga men efter några månader blir det enligt
Clary bekymmer. Hon berättar att hans mamma ofta är i skolan, lånar böcker åt
honom, talar om hur mycket de läser hemma och hur duktig Sten är. I november,
då jag riktar min uppmärksamhet mot honom, vill han inte läsa och skriva och
Clary tror det beror på att hans mamma pressar honom att läsa hemma. Lärarna
får lirka med honom för att få honom att arbeta med läs- och skrivaktiviteter.
Han vill ofta snabbt bli klar med en uppgift och ritar därför genast en bild, ofta
med blyerts och övergår sedan till att räkna eller spela något spel. Ibland vägrar
Sten att läsa och han behöver enligt Clary mycket stöd och hon ägnar fortsätt-
ningsvis en hel del tid åt honom.

Sten har inte varit villig att intervjuas men när jag sätter mig bredvid honom och
ställer en del frågor så svarar han. I vårt första samtal framkommer hans inställ-
ning till läsning vilket kan förklara lärarens bekymmer med att få honom att ar-
beta:

I - Vad tycker du är roligt i skolan?
S - Finns inget som är roligt men tråkigt när man blir tvingad att läsa
I - Är det tråkigt?
S - Jag tycker det är tråkigt att läsa i skolan
I - Varför det?
S - Jag tycker inte man behöver läsa
I - Tycker du inte, varför?
S - Man har inte användning för den kunskapen
I - Tycker du inte man har användning för läsning?
S - Nä, det är inte bra att kunna läsa
I - Inte, vad tycker du man ska göra?
S - Jag tycker bäst om att rita
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Här tar samtalet slut för han vill inte mer. Jag prövar samma frågor lite
senare på dagen då han sitter vid sin bänk där det också sitter tre flickor.
Jag vänder mig till flickorna, som säger att det är bra att kunna läsa och
jag frågar återigen Sten
I - Vad tycker du Sten?
S - Det är inget man behöver kunna

(obs 26 nov år 1)

Att läsa
Till en början tar sig Sten an alla slags uppgifter men efter ett par månader dalar
hans intresse. Första året ljudar Sten när han läser men det händer att han inte vill
läsa alls. Andra året hör jag honom inte läsa, kanske därför att som tidigare
nämnts, Sten inte tycker att läsning är något man behöver kunna. Eftersom han
inte vill läsa och läraren bestämt att inte pressa honom är det svårt att studera
hans utveckling. Stens mamma syns dagligen i skolan till skillnad från övriga
föräldrar som jag sällan eller aldrig såg. Första lästillfället med mig beskrivs
nedan:

Barnen läser sin läsläxa enskilt för mig. När det är Stens tur kommer hans
mamma i sällskap med honom och sätter sig på en stol bredvid. Jag frågar
Sten
I - Vilken läsebok har du?
Mamman svarar och jag går vidare genom att be Sten slå upp den aktuella
sidan och läsa. Han börjar; Jag kan ….
Här blir det tyst. Han knyter ihop händerna hårt och vill inte läsa, han ser
pressad ut.
I - Vi tar det en annan gång
Sten tar sin bok och går tillbaka in i klassrummet. Mamman dröjer sig
kvar och börjar förklara
- Han kan läsa, men vill inte, vi brukar läsa hemma
/…/

 (obs 26 nov år 1)

Det är nästa lästillfälle i januari första året och vi ska läsa LÄS med EMMA. Sten
och jag får en bra kontakt. Han verkar tycka det är kul och läser både bild och
text. Med min hjälp klarar han även de bokstäver han inte lärt sig. Han har ändrat
inställning och säger till mig att det är kul att läsa och att han tycker att han läser
bra: Han ritar Emma som städar och jag skriver åt honom; Emma städar.

Vi har en ny lässtund i slutet av första året och då ljudar Sten från ett läshäfte
som finns i klassrummet. Ibland får jag uppfattningen att han gissar vad det står:

Sten har inte sin läxbok med sig. Han har glömt den hemma. Jag hämtar
ett läshäfte och ber honom läsa A-boken av Barbro Lindgren med texten:
Här är en apa. Apan heter Arne. Arne har en snäll mamma. Arne bor i Af-
rika. Afrika är stort. Arne är liten.
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Han börjar läsa men det känns som om han gissar vissa ord, exempelvis
säger han August istället för Arne. Ibland sluddrar han på en bokstav eller
ett ord. Det händer också att han startar med första och andra bokstaven
för att sedan ta sista. Han tittar i luften och inte på raderna. Jag uppfattar
att Sten kan bokstäverna eftersom han svarar rätt när jag pekar på en en-
skild bokstav, ibland svarar han med ett ljud. Vid samma tillfälle pratar
jag också med honom;
I - Hur bra läser du, tycker du?
S - Rätt så bra
I - Hur gör du när du läser?
S - När mamma läser så läser jag efter
I - Vad är roligast i skolan?
S - Matte
I - Varför det?
S - Man kommer ju långt i matte

(obs 16 april år 1)

På hösten andra året visar Sten fortfarande en avog inställning till läsning. Jag
varken ser eller hör honom läsa och han skriver inte gärna. Han förklarar i ned-
anstående samtal med mig hur man gör när man läser:

I - När lärde du dig läsa?
S - Kommer inte ihåg
I - Du kommer inte ihåg det, nä. Det kanske var förra året när du gick i
ettan?
S - Det kommer jag inte ihåg
I - Nähä, hur gör man när man läser?
S - (lång tystnad)  man stavar ihop alla bokstäverna
I - Man stavar ihop alla bokstäverna, hm, vad blir det då när man stavar
ihop alla bokstäverna?
S - Ett ord
I - Javisst, bra. Hur tycker du att du läser idag?
S - INTE  bra
I - Tycker du inte det, inte bra, hm, vad kan man göra åt det?
S - Inte vet jag            (samtal sept år 2)

Tredje året börjar Sten läsa mer även om han fortfarande inte verkar så förtjust i
att läsa. Jag lyssnar till honom, han läser långsamt och trevande, stakar sig på
många ord och får hjälp av läraren ibland. Clary låter honom läsa Kalle Anka
Pocketböcker (som han själv har med sig till skolan) för att han överhuvudtaget
ska läsa. Clary sitter vid hans bänk och hjälper honom att skriva och samtalar
samtidigt med honom:

Clary - Kan du inte läsa en bit för mig snart, det var så länge sedan
Sten - Jaa, men du kan väl läsa själv i den?
Clary - Det kan jag, men jag vill gärna att du läser för mig

(obs 6 mars år 3)
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Att skriva
Sten undviker läs- och skrivaktiviteter och väljer att endast rita vid förelagda
uppgifter eller att spela spel eller att räkna. Med hjälp av läraren prövar han att
skriva själv första terminen. Men han kopierar också en del texter, som läraren
skriver på tavlan för att underlätta för dem som inte kan skriva själva. Andra året
prövar han oftare att på egen hand skriva texter vilket han fortsätter med tredje
året. Ibland skriver han korta stycken och periodvis är han helt ointresserad av att
skriva, vilket förmodligen hänger samman med hans negativa inställning till läs-
ning och skrivning. För att få Sten att arbeta sitter Clary bredvid honom och går
igenom olika moment med honom:

Eleverna har fått välja en bild från en låda med ett antal urklipp som Cla-
ry erbjuder dem. Sten väljer en elefant och skriver med hjälp av Clary
som sitter bredvid honom
HAN HETER RIKARD EN – DAG TAPPAR HAN – BORT SEJ

(obs 24 nov år 1)

Clary berättar att hon under våren första året har fått börja om med Sten och att
hon arbetar korta stunder med honom i läsning och skrivning. Han har ett mot-
stånd mot böcker och vill inte göra sådana uppgifter men med stöd har han
kommit en bit på väg. Eleverna skriver då och då dikter eller sagor med utgångs-
punkt från ett antal ord och med inspiration från läraren. Clary menar att det är
ett sätt att arbeta med skriftspråket. På hösten andra året skriver Sten en dikt med
hjälp av läraren:

En månad senare arbetar klassen med en saga:

Clary har skrivit upp ett antal ord på tavlan och säger till eleverna
- Ni kan använda dom här orden och sedan fantisera som ni vill och göra
er egen saga, ni kan börja sagan med: Det var en gång ….. (denna mening
skriver hon på tavlan tillsammans med ett antal ord enligt nedan)
flicka mor-mor
skog jägare
groda helikopter
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Sten börjar med att skriva;
Det var en gång en lyckogroda
Clary undrar om hon ska hjälpa honom att fortsätta men det vill han inte.
Hon går och Sten suddar ut det han skrivit och skriver enbart orden i en
rad; Flicka  mor-mor  skog  jägare  groda. Sedan skriver han inte mer.

(obs 6 okt år 2)

Sten ber inte om hjälp men behöver mycket stöd. Flera observationer visar att
han gör något annat eller ingenting om inte läraren backar upp honom. Clary
sitter ofta vid hans bänk och för en dialog med honom. Denna tendens finns alla
tre åren:

Det har varit lunchrast och eleverna ska fortsätta med morgonens aktivitet
att skriva om Pojken och tigern. Sten sätter sig ner och börjar läsa sitt
medhavda seriemagasin, Kalle Ankas Pocket. När alla har kommit igång
går läraren fram till Sten
- Nu får du lägga ner den och först skriva färdigt
Sten lägger undan seriemagasinet och tar fram boken och skriver en me-
ning. Läraren kommer fram till honom och tittar i boken
S - Jag vill inte skriva mer
C - Du kan avsluta först
S - Han kom till Östersund
C - Gjorde han det?
S - Jag ska skriva, fortsatte upp mot Östersund
C - Ja, avsluta så om du inte vill skriva mer
Läraren övergår till en annan pojke. Sten går efter och tittar på. Går till-
baka till sin bänk och Clary kommer och sätter sig bredvid honom och
tittar på hans text …och jick mot Östersund
C - Ja, kommer du ihåg hur man stavar gick? Det låter som j men är g.
S - Östersund mot vägen
C - Jätte bra. Läraren går sin väg.
Sten bläddrar i boken och räknar sidorna och återvänder till den aktuella
sidan och säger högt för sig själv
- Tio kapitel kvar

(obs 7 mars år 3)

Stens motstånd mot läs- och skrivaktiviteter visar sig i skilda situationer:

Eleverna har haft i uppgift att skriva en berättelse om Framtiden och det
är nu dags att läsa upp dessa berättelser i klassen och turen har kommit till
Sten som läser vad han skrivit
I framtiden är jag död
Clary - Han gjorde det lätt för sig han ville inte ens fantisera, men det går
ju bra det med.

(obs 13 mars år 3)
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Tillsammans med läraren producerar han texter tredje året. Det blir kanske inte
så många rader men han prövar i alla fall på egen hand vilket är ett framsteg:

Klassen har religion och Clary har fört en dialog med eleverna om vad
som hände när Moses fick lagar av Gud. Hon skriver också ett antal me-
ningar som stöd för dem på tavlan. Barnen tar upp sina böcker där de ska
rita och berätta om Moses. Sten skriver på egen hand,  Samtigit jOde si-
trena en ny gud. gud såg det skikade ner mose. mose blev arg han. han tog
sönder guden.

(obs 19 mars år 3)

Sammanfattning av Stens lärandeprocess
Till en början lägger jag inte speciellt märke till Sten utan detta sker i november
då jag upptäcker att han undviker läs- och skrivaktiviteter och att läraren påfal-
lande ofta sitter bredvid honom för att få honom att genomföra förelagda upp-
gifter. Det är endast i början av första klass som resultatet pekar på att han visar
intresse för läs- och skrivaktiviteter. Under den kommande undersökningsperio-
den tar han avstånd och visar en direkt motvilja för läsning och skrivning. Han
undviker om möjligt att läsa och skriva de två första åren. Han gissar och han
behöver eller ber om hjälp. Hans läsning blir delvis automatiserad tredje året. Då
undviker han inte lika ofta läs- och skrivaktiviteter och skriver med assistans av
läraren korta egna texter. Ibland gissar han, ber om hjälp och ger lätt upp till
förmån för något annat.

Sammanfattning av informanternas
lärandeprocesser
Tendensen i informanternas beteenden visar en tydlig skillnad avseende deras
sätt att närma sig skriftspråket. Löparna, d v s Ludvig F, Leif F och Laila C kän-
de till samtliga bokstäver, skrev sitt namn och uppfattade ett par ord vid skol-
starten. De visade hela tiden en positiv attityd till läsning och skrivning och bör-
jade läsa hemma första året. De övergick tämligen snart från att ljuda till auto-
matiserad läsning och samtidigt utvecklades deras läsförståelse. Tidigt produce-
rade de egna texter och i högre omfattning än övriga. De stavade bra och det
fanns ett flyt i skrivandet även om pojkarna inte skrev så många rader. De nådde
det ortografiska stadiet i både läsning och skrivning första skolåret. Samtliga be-
hövde stöd och hjälp av läraren emellanåt men förhållandevis i liten utsträck-
ning. Avståndet mellan dem och övriga ökade genom åren.

Gerd F, Gun F och Gabriel C bildade en mellangrupp vars läsutveckling var
mer svårdefinierbar och de hade en något ojämn utveckling. Denna grupps
lärande varierade över tid, skiftade mellan perioder av stagnation och utveckling.
Gun F och Gabriel F kände till de flesta bokstäverna medan Gerd F kunde ca
hälften. De behövde stöd och uppbackning för att genomföra förelagda uppgifter.
Deras intresse för läs- och skrivaktiviteter växlade över tid. Dessa gångare lärde
sig läsa första terminen rent tekniskt medan jag kände en tveksamhet till hur det
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var med läsförståelsen. Ett resonemang förs längre fram kring läsförståelsen och
varför det var svårt att bedöma detta genom att enbart lyssna till deras läsning.
De nådde det ortografiska stadiet senare än löparna. Samtliga undvek läs- och
skrivaktiviteter periodvis och ägnade sig åt andra aktiviteter eller så gjorde de
något annat som att sitta och titta på de andra barnen, prata med en kamrat eller
gå några varv i klassrummet.

I gruppen strävare fanns Stina och Sven i F-klassen samt Selma, Samuel, Stu-
re och Sten i C-klassen. Samma tendens i deras beteenden noterades såväl första
som andra året och enbart med en viss förändring tredje skolåret. I denna grupp
visade det sig att Sven F kände till samtliga bokstäver och Sten C de flesta ver-
saler vid skolstarten medan övriga kände till ett varierat antal. Sture F redogjorde
för varför det var bra att kunna läsa medan de andra hade en vag uppfattning om
varför det var bra. Hälften verkade intresserade av läs- och skrivaktiviteter, men
efter hand ökade intresset hos samtliga. De gissade och några bad om hjälp ofta-
re än övriga. Somliga bad inte om hjälp men alla i denna grupp behövde hjälp.
Påfallande ofta undvek de läs- och skrivaktiviteter medan de gjorde annat, ex-
empelvis tittade sig omkring, gick runt i rummet eller på toaletten. Vidare repro-
ducerade och kopierade de texter i högre omfattning under de två första åren.
Dessa elever ljudade länge och övergick senare än övriga till en automatiserad
läsning. I varierande grad påträffades samma beteenden samtliga tre skolår. Strä-
varna uttryckte ofta att det var svårt och det var först tredje året som de fick en
mer positiv upplevelse av läsning. De övergick andra eller tredje året till det or-
tografiska stadiet.

Det föreligger således en diskrepans mellan grupperna med avseende på vilka
beteenden de uppvisade. Löparnas sätt att närma sig skriftspråket var mer kon-
struktivt än övriga gruppers. Det handlar således om på vilket sätt individen för-
står och hanterar den sociala praktik de ingår i. Med läsning som situerad social
praktik avses alla de olika tillfällen informanterna ingår i sammanhang där läs-
ning och skrivning pågår, vilket är en stor del av skoldagen. Det handlar också
om på vilket sätt de handskas med fysiska och intellektuella redskap. Kulturella
redskap, eller artefakter, som Wertsch (1998) kallar dem, är exempelvis datorn,
papper och penna, kritor, whiteboardtavla, tuschpennor och olika läromedel. Ge-
nom att delta i den sociala praktik som läsning utgör blev informanterna efter
hand allt skickligare i att hantera nämnda verktyg. Hur de handskades med red-
skapen visar också att de lärde sig olika saker beroende på om de tillhör gruppen
strävare, gångare eller löpare.

Kvalitativt sett skiljer sig grupperna åt på så sätt att löparnas beteenden var
mer framgångsrika. Genom att de läste och skrev mycket skedde också en stadig
utveckling. Deras sätt att handskas med verktygen bidrog till deras skriftspråkli-
ga förmåga. Både gångarna och strävarna var mer ojämna i sin utveckling och
deras beteenden växlade över tid. För gångarnas del innebär det att de ibland
marscherade fram en bit och ibland kunde en stagnation skönjas. Strävarna hade
bekymmer i hanterandet av redskapen och skulle ha behövt mer stöd och guid-
ning för att utvecklas i positiv riktning. Gångarna liksom strävarna behövde
längre tid för att handskas med verktygen på samma självklara sätt som löparna.
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Till sist ska jag peka på ytterligare några skillnader mellan gruppernas sätt att
agera.

När strävarna reproducerade texter var det ofta mekaniskt, de hoppade över
uppgifter de upplevde som svåra eller när de inte förstod hur de skulle göra.
Samma sak kunde inträffa för gångarna, men de hade generellt lättare att genom-
föra uppgifterna. För löparna gick det smidigt och de fick sedan en ny bok eller
svårare uppgifter som förstärkte deras kunskaper. I samband med att texter kopi-
erades och/eller när informanterna producerade egna texter, visade det sig att
strävarna generellt hade bekymmer med stavningen och många gånger hade svå-
rare att komma på vad de skulle skriva. Gångarna befann sig någonstans mitt-
emellan. En liknande tendens kunde skönjas i läsandet. När de hade nått målet
för läsning, d v s en automatiserad läsning, visade det sig att de befann sig på
olika nivåer avseende läsförståelsen. Löparna hade en mycket god förståelse me-
dan det var tveksamt med strävarnas och även ett par av gångarnas läsförståelse.
Ett par av strävarna hade enbart en delvis automatiserad läsning tredje året.

Informanternas svårigheter i läsandet
Under genomförandet av studien blev jag efter hand mer och mer intresserad av
vad det är som är svårt när man ska lära sig att läsa. Denna fråga fanns inte med i
initialskedet, utan är ett exempel på hur nya frågor genereras efter hand. För att
undersöka detta beslutade jag att vid mitt sista möte med informanterna, samtala
med dem om vilka svårigheter de har upplevt eller upplever.

Uppgiften gick ut på att informanterna skulle läsa fyra långa ord för mig och
sedan samtalade vi om hur de gjorde och vilka svårigheter de upplevde nu
och/eller innan de kunde läsa. Jag började med att låta dem ge exempel på långa
ord vilket de flesta klarade. I annat fall gav jag exempel på långa ord så att vi var
överens om definitionen av ett långt ord. Därefter fick de läsa fyra långa sam-
mansatta ord som jag hade textat på vita kort och visade ett i taget för dem; träd-
gårdsland, lådbilsrally, barnvagnshjul och samhällsmedborgare.

Att försöka ta reda på vari svårigheten låg visade sig vara mer komplicerat än
jag hade tänkt mig och informanterna hade bekymmer med att beskriva vad som
är svårt. Möjligen är det så att när eleverna går tredje året upplever de inte svå-
righeterna lika påtagliga som tidigare och har därför inte heller förmåga att ut-
trycka sina upplevelser. Samtidigt har språket utvecklats så att de formulerar sig
bättre än de kunde som sjuåringar. Så här i efterhand kan jag konstatera att jag
skulle ha ställt denna fråga tidigare och sedan återkommit till den varje läsår.
Eftersom informanternas svar i stort kan relateras till den redan gjorda gruppin-
delningen, redovisar jag svaren i enlighet med dessa grupper. Svaren återges i
princip ordagrant, men med språkliga korrigeringar.

Ludvig F och Leif F, Laila C – löpare
Nämnda elever läser alla utan besvär och felfritt de fyra orden. De kan inte för-
klara hur de gör, när de läser långa och kanske svåra ord, därför att ”jag känner
igen ett ord när jag ser det” (Leif) och ”Där står samhällsmedborgare då tar jag
sam-hälls-med-borgare” (Ludvig). Det kan vara så enkelt att om eleven inte
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upplever det som svårt, kan hon/han inte heller förklara det som är svårt. Laila
ger en förklaring och uttrycker sig också annorlunda än pojkarna:
L - Jag vet inte riktigt … jag hade fått tänka längre … för om man inte känner
igen dom då är det inte så lätt att läsa … då var det inte så lätt..
I - Då var det inte lätt. Hur kunde det blivit lättare?
L - Om jag kunde alfabetet fortare --- bokstäverna och då kunde jag läsa, (min
tolkning är att hon menar att det varit lättare om hon hade lärt sig fler bokstäver
fortare än hon gjorde).

Gerd F, Gun F och Gabriel C – gångare
Gabriel läser orden snabbt och utan att dela in orden i stavelser. Han berättar att
han sätter ihop orden låd - bils - rally och innan han inte kunde  så /… / ”kanske
satte ihop alla bokstäverna l-å-d låd b-i-l-s bils ra-l-l-y rally. Gabriel ger här en
förklaring som jag tolkar som relevant. Gerd och Gun stakar sig på orden eller
tvekar och gör korta uppehåll, barnvagns … hjul .. barnvagnshjul. Gerd säger
”först läser jag inuti mig och sen säger jag det högt”. Och Gun menar att hon lä-
ser det tyst ”och försöker få till det” /…/ ibland känner jag igen orden /…/ läser
en bit i taget /…/ ifall det är långa ord. Försöker igen /…/ och ifall jag inte får till
det så frågar jag”. Gun berättar också att det blev lättare när hon fick hjälp av en
speciallärare. Det var svårt därför att ”jag inte kunde orden så bra”. Hon säger
också att det blev bättre genom att läsa mer. Den ökade medvetenheten om det
egna lärandet tycks bidra till att förstå och höja förmågan att uttrycka.

Stina F, Sven F, Selma C, Samuel C, Sture C och Sten C – strävare
Denna grupp elever kommer med flest förslag på hur man kan göra om det är
svårt. Eller annorlunda uttryckt, vilka strategier de använder. Nedanstående citat
illustrerar hur de gör när de upplever att det är svårt:
Sture  - Läser och kollar  /…/ det bara kommer.
Sven  - Bara läste vad där stod … jag vet hur det stavas.
Selma - Jag läste ihop allting. Jag tar ihop trädgård och sedan land.
Samuel - Tyder. Ja bokstäverna ser man ju /…/ tittar, ljudar /…/ jag fick ju träna
och det blev lättare då jag fick ljuda.
Stina  - Jag  ljudar, männ-i-ska, träd-gårds-land och så ljudar jag och så om jag
får säga det högt några gånger då hör jag om det är fel och då ljudar jag några
gånger till /… /  ja ifall det är svåra ord och så /… / nu vet jag lite mer vad orden
betyder och så. Det var svårt när jag inte visste hur man ljudade alla bokstäver
för man glömde bort och blandade ihop och så fick man inte ihop det. /… /. Om
någon vuxen hade suttit bredvid så jag fick läsa en sida och den andre en sida för
då blev det inte lika jobbigt. Då får man några ord i taget. /…. / nu är det i alla
fall enklare.
Sten - Vissa känner jag igen, men ….... ett långt ord. Det kan ta lite tid att läsa
igenom /… / dom här meningarna sitter ihop (samhällsmedborgare) så det blir
lite svårt eftersom där inte är mellanrum ibland.

Resultatet visar att informanternas samlade bild av vad som är svårt i läsandet till
stor del handlar om att känna igen bokstäver och ord samt att man måste känna
till hur man ljudar. En liknande tendens fann Fahlén (2002) i sin studie. Även
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Smith (2000) talar om igenkänning och att vi lär oss känna igen ord genom att vi
vet att de olika bokstäverna i alfabetet skiljer sig åt. Vi måste lära oss vilka sär-
skiljande drag som finns mellan olika bokstäver och ”vi känner igen ord på basis
av betydelsefulla skillnader mellan alternativ, på basis av distinktiva drag”
(s 136).

En svårighet är ”när man inte känner igen bokstäverna, kommer ihåg dem
eller blandar ihop dem”. En annan svårighet som nämns är ”när man inte känner
igen orden” eller som Sten C säger ”vissa känner jag igen”. I detta ligger att
igenkänning är viktig, att veta hur bokstaven eller ordet ser ut. Å andra sidan ut-
trycker Ludvig F och Leif F liknande tankar. De känner igen ordet direkt när de
ser det.

Menar de elever med en snabb läsutveckling samma sak som de med en lång-
sam läsutveckling? Förmodligen är det så men de har olika utgångspunkt. Det fö-
refaller som om strävarna ibland känner igen enbart en eller ett par bokstäver i
ordet. De kan inte koppla samman bokstav - ljud till ord och sedan till meningar
och därför blir det svårt. Sten C tycks uppfatta de långa sammansatta orden som
meningar och anser det svårt med långa meningar där orden framställs utan
mellanrum. Min tolkning är att varje barn tänker på sitt sätt utifrån sin egen kun-
skap och erfarenhet och därmed erfar läsningens kontext på skilda sätt. De har
inte heller alltid klart för sig skillnaden mellan bokstäver, ord och meningar utan
blandar samman begreppen.
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KAPITEL 6
Kartläggning av läsförmågan

I detta kapitel redovisas metod och resultat av den kvantitativa delen i undersök-
ningen. Efter ett inledande resonemang ges en beskrivning av de mätinstrument
som har använts vid de olika testen och när i tid de har genomförts. I anslutning
till varje test följer en resultatredovisning på individ- och gruppnivå. Kapitlet fo-
kuserar individrelaterade faktorer.

Inledning
Fokus i denna avhandling ligger på eleven-i-miljön och eleven-i-miljön, d v s
den lärandemiljö barnet möter och vilken betydelse denna har för lärandet. I den
komplexa miljö som klassrummet utgör är det olika faktorer som är avgörande
för ett barns lärande. Det handlar som jag tidigare varit inne på exempelvis för-
förståelse, metakognition, motivation och intresse för läsning samt den kulturella
bakgrund eleverna har med sig in i skolan. Detta, tillsammans med den lärande-
miljö de möter, får konsekvenser för läsandet. Läsning handlar om både avkod-
ning och förståelse (Lundberg 1984), vilka eleven måste behärska för att ut-
veckla läsförmågan. Läsfärdigheten är produkten av avkodning och förståelse
enligt Gough och Tunmer refererad av Høien och Lundberg (1999). Jag har ut-
ifrån Dalby m fl (1983) lagt till faktorn motivation därför att även den spelar en
avgörande roll vid läsinlärning.

LÄSNING   =   AVKODNING   x   FÖRSTÅELSE   x   MOTIVATION

I ljuset av detta har den tidigare beskrivna kvalitativa dataproduktionen kom-
pletterats med ett antal test kopplade till individfaktorer, i syfte att bedöma och
jämföra elevernas skriftspråkliga förmåga. Avsikten har också varit att genom
triangulering skapa en större tillförlitlighet och validera de olika resultaten. En-
ligt Hammersley & Atkinson (1983), kan i den etnografiska forskningsansatsen,
olika tekniker användas vid datainsamlingen, liksom data hämtade från olika fa-
ser, vilket är en fördel och ett sätt att skapa säkrare resultat. En annan för mig
viktig aspekt var att kunna jämföra min antalsmässigt lilla undersökningsgrupp
med en större grupp.  Eftersom testen endast utgör en liten del av den totala stu-
dien har, som redovisas nedan, statistiska beräkningar enbart gjorts på vissa test.
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I anslutning till ovanstående figur illustreras vilka test som mäter de olika fakto-
rerna i innevarande undersökning:

LÄSNING = AVKODNING   x FÖRSTÅELSE x MOTIVATION
Ordkedjetest Textprov             UMESOL -
Ordprov Ravens matriser     självbild
UMESOL
– fonologisk medvetenhet

Samtliga test genomfördes i grupp (i efterhand enskilt med två barn som var sju-
ka vid något av testtillfällena). Informanterna och jag fick vid dessa testtillfällen
använda ett angränsande grupprum. Jag genomförde endast ett eller två test per
gång beroende på omfattningen, eftersom jag var angelägen om att det inte skulle
kännas betungande för informanterna. Min uppfattning är, att de tyckte det var
spännande att gå med mig till ett särskilt rum och arbeta med speciella uppgifter.
De andra barnen, ej ingående i studien, ville också gärna deltaga. Av det skälet
fick samtliga deltaga i Val av svårighetsgrad och i en av mig arrangerad samar-
betsövning. Flera elever från de båda klasserna deltog även i Jacobsons Ordked-
jetest (avkodningsförmåga).

Mätinstrument och resultat
Syftet med testen var att bedöma elevernas skriftspråkliga förmåga och att jäm-
föra testresultat med mina kvalitativa data. Mot bakgrund av resultatet från den
kvalitativa delen i undersökningen och av vad som i tidigare forskning visat sig
vara betydelsefullt i läsinlärningen, var min avsikt att testen skulle mäta ordav-
kodning, fonologisk medvetenhet, förståelse i form av dels kognitiv förmåga,
dels läsförståelse och slutligen självkänsla. Jag valde Jacobsons (1993) Ordked-
jetest, Fonologisk medvetenhet utarbetat av Tornéus m fl (1984), The Coloured
Progressive Matrices av Raven (1956), samt det undersökningsmaterial (ordprov,
textprov = läsförståelse och en enkät om läsmiljö i hemmet), som har använts av
Taube m fl (1999) vid en kartläggning av läsförmågan hos samtliga elever i år 3 i
Stockholm. Två skäl ligger till grund för att använda enkätdelen. Dels ingår den
som en del i provhäftet, dels visar den tidigare genomgången av forskning inom
ämnet, att läsmiljön i hemmet är en viktig faktor i ett barns läsutveckling. Själv-
känslan mättes med Självbildsanalys av Taube m fl (1984).

Utöver detta har jag hämtat data från test genomförda i Sydkommun. Nedan ges
en översikt av de i studien ingående mätinstrumenten samt i kronologisk ordning
deras genomförandetid. I direkt anslutning till presentationen av respektive mät-
instrument följer resultatredovisning. Samtliga test fokuserar individrelaterade
aspekter och redovisas på individnivå med jämförelser på gruppnivå.
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Tabell 4 Mätinstrument

TID FÖR GE-
NOMFÖRANDE

MÄTINSTRUMENT VAD MÄTS

Våren 1998 i för-
skolan
April - maj

Magnusson & Nauclér Språklig medvetenhet:
rim, fonem, syntax

Augusti 1998 vid
skolstarten

Alfabetets versaler och
gemener samt enkla
ord och meningar

Bokstavskännedom

Våren 1999 i år 1
April

Vårtestet av Anders-
son m fl

Ordförståelse, läsförståelse och
diktamen (stavning)

Våren 2001 i år 3
Mars

UMESOL- fonologisk
medvetenhet av Tor-
néus m fl

Fonologisk medvetenhet: ljud-
segmentering

Mars UMESOL- självbild
av Taube m fl

Val av svårighetsgrad (självtillit)

Mars The Coloured Progres-
sive Matrices av Rav-
en

Kognitiv förmåga (ett icke verb-
alt test)

Mars Ordkedjetest och Bok-
stavskedjetest av Ja-
cobson

Avkodningsförmåga och ord-
igenkänning respektive motorisk-
perceptuell snabbhet

Mars Elevenkät skapad
inom ramen för läsun-
dersökning i år 3 i
Stockholm 93 – 99
(ref Taube)

Läsmiljö i hemmet

Mars IEA:s Ordprov
(ref Taube)

Ordigenkänning

Mars IEA:s  Textprov
(ref Taube)

Läsförståelse

Mars Bergenprojektets be-
dömningsschema för
elevens arbetssätt

Elevens arbetssätt: Uppmärk-
samhet, Förmåga att genomföra
skolarbetet, Nya situationer, Sam
-arbete, Socialt accepterad och
Social mognad

Kommentar: De tre första testen har genomförts av lärare i Sydkommun.



130

Förskoletest och Vårtest
I Sydkommun genomförs varje år sedan 1997 tester av samtliga barn i förskole-
klasserna samma år som de börjar skolan. Därefter testas alla elever i grundsko-
lans år 1, år 4 och år 9. Jag har tagit del av resultaten avseende min undersök-
ningsgrupp.

I maj 1998 testades de blivande skolbarnen i syfte att bedöma deras fonolo-
giska medvetenhet. I Sydkommun brukas Magnusson och Nauclérs (1993) test-
material: Bedömning av språklig medvetenhet. Deltesten rim, fonem och syntax
används, eftersom de mäter en del av barnets språkliga medvetenhet. Testen
genomfördes individuellt av respektive förskollärare på den aktuella förskolan.
På rimdelen, rimigenkänning, ska barnen lyssna och avgöra om orden rimmar
(hål - ål, gnägg - ägg). Genom att lyssna till ett antal ord, ska de på fonemprovet
försöka avgöra om ett visst fonem finns med i angivna ord (finns S i sol, i apa, T
i nalle, i katt?). I syntaxdelen får de lyssna till olika meningar för att avgöra om
det är en vuxen eller ett barn som uttrycker sig på ett visst sätt (Sitta golvet, näh).
Rimdelen och fonemprovet består av 24 uppgifter vardera och syntaxdelen av 12
uppgifter. Vid bedömningen räknas 14 rätt eller lägre på rimdelen, 18 eller lägre
på fonem och 8 rätt eller lägre på syntaxprovet som ett lågt resultat.

Vid skolstarten 1998 testades elevernas bokstavskännedom, antingen av klasslä-
raren eller av specialläraren, genom att eleverna fick ange vilka versaler, geme-
ner och några korta enkla ord de kunde läsa. Totalt 29 versaler och 29 gemener
ger maximalt 58 poäng.

Vårtest utarbetat av Andersson m fl (1970) genomfördes på gruppnivå av re-
spektive klasslärare i april 1999 med samtliga barn i år 1. Detta test används för
en diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter och omfattar bokstavskunskap,
tyst avläsning, vilket består av de två deltesten ordförståelse och läsförståelse
samt diktamen (stavning). Jag har tagit del av resultaten för samtliga prov men
redovisar inte bokstavskunskap i tabellform utan enbart som en kort samman-
fattning.

Ordförståelseprovet innehåller 30 uppgifter av flervalstyp, som ska genomfö-
ras på 4 minuter. Eleverna skall kombinera ord och bild. Under varje bild finns
fyra ord och barnet uppmanas att välja det ord som passar till bilden och rita en
ring runt det ordet. Läsförståelsedelen består av 26 uppgifter där syftet är att prö-
va elevernas förmåga att förstå läst text. Det handlar om att tyst läsa korta me-
ningar och svara på frågor om innehållet för att sedan ringa in rätt ord. De har 5
minuter till sitt förfogande. I Diktamensdelen är syftet att kunna kartlägga sådana
feltyper som förväxling av ljud, omkastningar, utelämnande och tillägg av bok-
stäver. Läraren läser en mening och sedan säger hon vilket ord eleverna ska skri-
va, exempelvis; Mor syr en klänning. Sedan säger hon syr, som är det ord eleven
ska skriva. Detta prov innehåller 30 uppgifter som besvaras under ca 20 minuter.
Resultatet redovisas i staninepoäng, vilket innebär att råpoängen har överförts till
stanineskalan, som är en utarbetad normalfördelningsskala med värden mellan 1
och 9. Vid tolkning av resultaten räknas stanine 3 eller lägre som ett lågt resultat.
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Resultat (se tabell 5)
Resultatet på förskoletestet pekar på att majoriteten av informanterna ligger över
den lägre gränsen, d v s att de nått taket och ligger över den kritiska gränsen,
minst 15 rätt på rim, 19 på fonem och 9 rätt på syntaxdelen. Skillnaderna mellan
grupperna är marginella.

Av resultatet på Bokstavskännedom vid skolstarten framgår att löparna kän-
ner till flest bokstäver följt av gångarna och strävarna som känner till ett färre
antal, med undantag av Sven som känner till samtliga bokstäver.

Vårtestet visar att fyra strävare och en av gångarna har problem med Ordför-
ståelsen. Samtliga strävare, två gångare och en löpare har låga resultat på Läsför-
ståelse och tre strävare på Diktamensdelen. Bokstavskunskapsprovet i samband
med Vårtestet kan ge max 30 poäng och informanterna hade mellan 28 och 30
poäng med ett medel på 29,7. Samtliga har således ökat bokstavskännedomen
under det första skolåret.

Tabell 5  Förskoletest och Vårtestet

NAMN Rim
Max 24

Fonem
Max 24

Syn-
tax
Max 12

Bok-
stavs-
kun-
skap
vid
skol-
starten

Ord-
för-
ståelse
Max
Stanine
9

Läsför-
ståelse
Max
Stanine 9

Dik-
tamen
Max
Stanine
9

Löpare M=24 M=23,7 M=12 M=57,7
Ludvig 24 24 12 58 6 5 7
Leif 24 23 12 58 6 4 7
Laila 24 24 12 57 6  3 5
Gångare M=24  M=23,7 M=11 M=41
Gerd 24 24 12 29 4 5 7
Gun 24 24 12 46 2 2 6
Gabriel 24 23 9 49 4 3 5
Strävare M= 23,4  M= 19,2 M=10,5 M=23

Stina 22 20 8 22 2 3 2
Sven 24 23 9 58 4 2 4
Selma 22 13 12 2 2 2 3
Samuel 24 19 10 12 3 3 5
Sture 24 23 12 15 4 2 5
Sten 24 17 12 32 1 1 2

Kommentar:
Medeltal anges för respektive grupp på Förskoletestet. Resultatet av Bokstavskännedom
vid skolstarten kan ge maximalt 58 poäng. Det kritiska värdet, d v s stanine 3 eller lägre,
markeras med fetstil och innebär teoretiskt att 23% av normgruppen på Vårtestet ligger
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inom detta intervall. Resultat som presenteras i staninevärden finns ej tillgängliga i råpo-
äng och presenteras därför inte som medelvärden.
Nio av de tolv informanterna har stanine 3 eller lägre på Läsförståelse och tre av strä-
varna på Diktamensdelen. Majoriteten av strävarna har stanine 3 eller lägre både på
Läs- och Ordförståelseprovet. Resultatet pekar på att strävarna generellt har de lägsta
poängen på samtliga prov.

Fonologisk medvetenhet
Fonologisk medvetenhet innebär enligt Tornéus m fl (1984) att ha insikt och vara
medveten om att språket bl a består av ljud. I skriftsystemet är bokstäverna sym-
boler för enskilda språkljud och att kunna genomföra ljudsegmentering och ljud-
syntes är en nödvändig och viktig del i läs- och skrivinlärningen. Jag testade den
fonologiska medvetenheten i undersökningsgruppen och valde att använda ljud-
segmentering, ett av de test som ingår i UMESOL (a a). Syftet med detta prov är
att fånga barnets förmåga att dela upp ord i ljud. Provet innehåller 17 ord förde-
lade på tre grupper med ökad svårighetsgrad. Försökspersonen ska, samtidigt
som den säger ljudet, markera varje segment/ljud med en bricka. Exempelvis or-
det lina som delas upp i ljud och ska då bli l-i-n-a och markeras med fyra brickor
som placeras under ordet.

Högsta poäng är 17 rätt och om resultatet ligger mellan 14 och 17 rätt kan
man enligt Tornéus dra slutsatsen att eleven klarar segmentering. Däremot kan
man inte uttala sig om huruvida färdigheten är automatiserad. Vid färre än 14 rätt
kan antas att eleven har problem med segmentering och bör testas vidare. Detta
görs inte i innevarande studie. Undersökningsgruppens resultat jämförs med
Umeå-gruppen som når nästan en takeffekt.

Resultat (se Tabell 6)
Samtliga elever i undersökningsgruppen klarar denna uppgift mycket bra. Stina
ligger på gränsen med sina 13 poäng. Av någon anledning missar Leif några ord
och erhåller 15 poäng, vilket jag tolkar som något märkligt med tanke på hans
mycket goda resultat i övrigt. Löparna erhåller ett medelvärde på 16,3, gångarna
16,7 och strävarna 15,3. Vid en jämförelse visar det sig att undersökningsgrup-
pen ligger på ungefär samma nivå som Umeåbarnen. Resultatet uppvisar ingen
korrelation med övriga testresultat bl a på grund av takeffekten.

Val av svårighetsgrad
Den egna självbilden, individens psykiska välbefinnande och inställningen till de
olika krav som hon/han ställs inför i skolan är viktig för ett positivt lärande. En
låg tilltro till den egna förmågan kan vara ett hinder för lärande (Taube m fl
1988). Det test som användes i innevarande studie är hämtat från UMESOL, ut-
arbetat av Taube m fl (1984). Jag använde det prov som kallas Val av svårig-
hetsgrad och genomfördes av klassläraren i respektive klass och tog ca 25 minu-
ter. Barnen fick ett häfte med uppgifter där de skulle kryssa för ett av fyra alter-
nativ. Varje uppgift går ut på att eleven får välja om den aktuella uppgiften ska
vara; lätt, ganska lätt, ganska svår eller svår. I övningsexemplet ställdes frågan:
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Om du ska spela ett spel, vill du då att spelet ska vara lätt, ganska lätt, ganska
svårt eller svårt. Sätt ett kryss i den ruta du tycker passar dig bäst. Det är åtta
uppgifter totalt vilka ger max 32 poäng. Uppgifterna handlar om att läsa ord, läsa
en bok, skriva ord, skriva meningar, välja räkneuppgifter, lösa korsord, välja
uppgift i oä och till sist att spela teater. I Umeå besvarade 695 elever Val av svå-
righetsgrad och utgör jämförelsegrupp till min undersökningsgrupp.

Resultat (se Tabell 6)
Medel för Umeågruppen var 21,3. Detta test har gjorts med samtliga elever, som
var närvarande den aktuella dagen i respektive klass, totalt 42 elever och därför
redovisas även klassens resultat. Medelvärdet i F-klassen är 22,3 (20,8) och i C-
klassen 20,1 (18,5). Siffrorna inom parentes hänför sig till den aktuella under-
sökningsgruppen. Det finns en tydlig skillnad mellan löpare, gångare och sträva-
re, där löparna har den högsta självtilliten med ett medel på 24,7. Gångarna har
20,7 och strävarna med medel 16,7 har den lägsta självtilliten och en variation
mellan 8 och 25 poäng. Dock förekommer vissa avvikelser, Gun F, Stina F och
Sture C divergerar från den egna gruppens resultat.

Resultatet tyder på att eleverna i F-klassen vågar ta svårare uppgifter än bar-
nen i C-klassen men resultatet är inte statistiskt prövat.

Kognitiv förmåga
Den kognitiva förmågan mättes med The Coulered Progressive Matrices, också
kallad Ravens matriser (Raven 1956). Testet valdes därför att genomförandet
sker under tämligen kort tid, är lätt att administrera och ställer låga krav på ver-
bal förmåga. Testet, avsett för år 3, består av delarna A, AB och B med vardera
12 uppgifter, totalt 36 uppgifter. Varje uppgift innehåller ett visuellt mönster där
barnet ombeds att välja mellan sex olika mönsterbitar och infoga den del som
passar in i bilden. Uppgift A1 användes som övningsexempel varför mina elever
arbetade med totalt 35 uppgifter. Jag agerade själv som testledare och genomför-
de det som ett grupptest med de sex eleverna i respektive klass i mars år 3. Me-
del ligger runt 22 poäng och 19 poäng eller därunder indikerar stanine 3 eller
lägre. Tillstånd att använda testet har erhållits av PsykologiFörlaget och analysen
gjordes i samarbete med en psykolog.

Resultat (se Tabell 6)
Majoriteten av barnen ligger på en genomsnittlig intellektuell nivå och som
grupp betraktat är de normalbegåvade. Fyra barn befinner sig över snittet medan
två ligger under medel och övriga runt medel. Den största variationen återfinns
bland strävarna. Överlag är dock fördelningen mellan höga och låga poäng större
än på övriga test. I samtliga tre grupper återfinns informanter med såväl låga som
höga poäng. En viss osäkerhet råder i genomförandet dels med tanke på att det
var första gången jag gjorde testet, dels att det genomfördes i grupp och med
papperskopior, inte med lösa mönsterbitar att passa in. Några barn var tveksam-
ma till hur de skulle göra och jag gav förhållandevis få instruktioner. Laila C,
Samuel C och Sven F visar en osäkerhet i testsituationer som kan ha påverkat de-
ras resultat. Lailas testresultat är lägre än övriga löpares, vilket är något anmärk-
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ningsvärt i jämförelse med hennes övriga prestationer. Gun F och Sten C har
höga poäng i jämförelse med vad de presterar på övriga prov. Selma C och Sven
F kan finnas skäl att fundera över.

Tabell 6  Fonologisk medvetenhet, Val av svårighetsgrad och
Kognitiv förmåga

NAMN Fonologisk
medvetenhet
Max 17

Val av svårighets-
grad
Max 32

Kognitiv förmåga
Max 35

Löpare M=16,3 M = 24,7 M=28,7
Ludvig 17 22 31
Leif 15 30 32
Laila 17 22 23
Gångare M=16,7 M = 20,7 M=26,7
Gerd 17 17 25
Gun 17 25 30
Gabriel 16 20 25
Strävare  M=15,3 M = 16,7 M=22,5
Stina 13 23 24
Sven 17 8 15
Selma 14 16 17
Samuel 15 14 22
Sture 16 25 27
Sten 17 14 30
M Umeå 21,3

Kommentar:
Ovan redovisas resultaten avseende Fonologisk medvetenhet, Val av svårighetsgrad och
Kognitiv förmåga (Ravens matriser). Värden markerade med fetstil anger att individen
befinner sig på eller under det kritiska värdet. Gångarna har högst medel på Fonologisk
medvetenhet, i övrigt visar resultatet att löparna har högst poäng, strävarna de lägsta och
gångarna befinner sig i mitten. Tabellen åskådliggör också den variation som föreligger
inom respektive grupp.

Avkodningsförmåga och motorisk perceptuell snabbhet
Jacobson (1993) har utarbetat ett ordkedjetest för bedömning av avkodningsför-
måga/ordigenkänning, ett test som är snabbt och enkelt att genomföra och som
kan användas på gruppnivå. Detta test har genomförts av mig med respektive
grupp. Ordkedjetestet ställer små krav på läsförståelse och syftar till att få en
uppfattning om individens avkodningsförmåga. Bokstavskedjorna syftar till att
ge en uppfattning om motorisk-perceptuell snabbhet (kallas Bokstavskedjor i re-
sultattabellen). Lågt resultat på Ordkedjetestet kan tyda på specifika avkodnings-
svårigheter vid läsning om samtidigt Bokstavskedjor visar ett gott resultat. Låga
resultat på bägge kan vara tecken på en långsam arbetstakt eller någon visuell
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svaghet. Medelvärde på Ordkedjetestet för flickor i år 3 är 32,5 och för pojkar
28,7. Det kritiska värdet är 25 poäng eller lägre för flickor och 22 eller lägre för
pojkar. På Bokstavskedjor är medelvärdena 25,8 respektive 24,9.

Resultat (se Tabell 7)
Resultatet på Ordkedjetestet (avkodningsförmåga) visar att fem strävare och en
gångare har låga poäng. På Bokstavskedjor (motorisk perceptuell snabbhet) har
två strävare låga poäng tillsammans med två av löparna, vilket visar att de är
långsamma. Jag tolkar löparnas resultat som något anmärkningsvärda. Dessa
båda prov gjordes med en utökad grupp, åtta elever i F-klassen och 17 i C-
klassen, totalt 25 elever. Resultatet visar att M = 27,5 i F-klassen och M = 23 i
C-klassen på Ordkedjetestet. Löparnas medel är 32, gångarnas 32,7, d v s båda
dessa grupper har högre resultat än klassen som helhet. Strävarnas medel 18,7 är
betydligt lägre än de andra gruppernas respektive klassernas. Det föreligger en
stor variation mellan grupperna.

Ordigenkänning och Läsförståelse
Taube har under flera år kartlagt läsförmågan hos samtliga elever i år 3 i Stock-
holms skolor under mars månad. Detta undersökningsmaterial, Läsundersökning
i Stockholms skolor (1999), användes av mig i syfte att bedöma informanternas
ordigenkänning och läsförståelse och samtidigt få ett stort jämförelsematerial.
Rättningen har gjorts av mig varefter en diskussion har förts med Taube. Frågor-
na och texterna är hämtade från IEA:s undersökning från 1991 och har använts i
Stockholm mellan åren 1993 och 1999.

Undersökningsmaterialet består av tre delar. Första delen utgörs av en enkät
innehållande 31 frågor (bilaga 3:1-9) med svarsalternativ, som enligt Taube m fl
(1999) kan hjälpa till att förklara eventuella skillnader i läsprestationer (redovi-
sas under Läsmiljö i hemmet).

Andra delen är ett ordigenkänningsprov med 40 ord där eleven ska läsa ordet
och markera det rätta av fyra bildalternativ. Eleverna har en och en halv minut
till sitt förfogande. Ordprovet mäter förmågan att snabbt och korrekt känna igen
vanliga ord i syfte dels att ge lågpresterande en lätt uppgift, dels ”att ta reda på
om låga resultat med avseende på läsförståelse av hela texter för vissa elever till
en del skulle kunna förklaras av brister med avseende på snabb och korrekt ord-
igenkänning” (s 11).

Den sista och tredje delen handlar om läsförståelse och består av sex texter
med totalt 26 uppgifter som ska klaras av på 35 minuter. Syftet är ”att mäta ele-
vernas förmåga att läsa och förstå texter med varierande innehåll, karaktär och
längd” (s 12).

Proven genomfördes vid två tillfällen i mars år 3, en tidpunkt som överens-
stämmer med tiden för Stockholmsundersökningens genomförande. Proven är
intressanta av två skäl, dels därför att Taube (a a) anger olika nivåer för läsut-
vecklingen och dels för att min lilla undersökningsgrupp kan sättas in i ett större
sammanhang. Utifrån resultatet från Stockholms skolor beskrivs de tre nivåerna
enligt följande:
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”Nivå 1: elever som ligger på denna nivå har stora svårigheter med ordigenkän-
ning respektive läsförståelse. Detta är elever som läser mycket långsamt och/eller
har mycket svårt att förstå vad de läser. De har ett uppenbart behov av att deras
svårigheter uppmärksammas och att de erbjuds hjälp /…/ En läsförmåga på nivå
1 är otillräcklig för att klara de krav på förmåga att läsa och förstå som eleverna
kommer att ställas inför i år 4 och 5. Nivå 1 svarar mot resultat mellan 0 och 14
rätt på textprovet respektive mellan 0 och 24 rätt på ordprovet.”

”Nivå 2: elever som ligger på denna nivå har svårigheter med ordigenkänning
respektive läsförståelse. Detta är elever som läser långsamt och/eller har svårt att
förstå vad de läser. De har behov av att dessa svårigheter uppmärksammas och
att deras fortsatta läsutveckling noga följs /…/ Nivå 2 svarar mot resultat mellan
15 och 18 rätt på textprovet respektive mellan 25 och 31 rätt på ordprovet” (s
23).

Över Nivå 2 befinner sig elever utan svårigheter och som har mellan 19 och 26
poäng på textprovet (läsförståelse) och över 31 på ordprovet.

Resultat (se Tabell 7)
Resultatet för gångarna och strävarna ligger under Stockholmselevernas både
vad gäller ordprov och textprov. Löparna däremot presterar marginellt bättre än
stockholmsbarnen (inga resultat är statistiskt prövade). När man går in och stude-
rar enskilda individer föreligger en stor variation mellan eleverna, från 22 till 40
poäng (max 40) på ordigenkänningsprovet och 3 till 25 poäng (max 26) på text-
provet (läsförståelse).

Nedanstående tabell redovisar Avkodningsförmåga, Bokstavskedjor, Ordigen-
känning och Läsförståelse i antal poäng. Fetstil markerar vilka som har låga po-
äng på Avkodning och vilka som befinner sig på nivå 1 och 2 enligt Taubes ni-
vågruppering.
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Tabell 7  Avkodningsförmåga, Bokstavskedjor, Ordigenkänning och
Läsförståelse

NAMN Avkodning
Ordkedjor

Bokstavsked-
jor

Ordigenkänn-
ing, Taube

Läsförståelse
Taube

löpare
Ludvig 40 22 38 25
Leif 27 19 37 25
Laila 29 21 35 21
MEDEL 32 20,7 36,7 23,7
gångare
Gerd 35 29 40 18
Gun  24 28  30 17
Gabriel  39 23 28 18
MEDEL  32,7  26,7 32,7 17,7
strävare
Stina  21 22  30 17
Sven  18 16  27 3
Selma  28 22 29 13
Samuel  13 21  22 9
Sture  15 24  26 18
Sten  14 23  27 18
MEDEL  18,2 21,3 26,8 13
STHLM M 35,7 20,5

Kommentar:
Tabellen visar att samtliga strävare är i riskzonen vad gäller Avkodningsförmåga (un-
dantag Selma C med 28 poäng), Ordigenkänning och Läsförståelse. Sven F ligger långt
under övriga på Läsförståelseprovet och tillsammans med Samuel C och Selma C på
nivå 1. Dessa tre behöver enligt Taube extra insatser för att komma tillrätta med sina läs-
problem. Även övriga strävare och gångare, som alla tillhör nivå 2 kan betecknas som
gränsfall. Elever tillhörande nivå 2 behöver noga följas enligt Taubes bedömning. Resul-
tatet på Bokstavskedjor avviker från övriga resultat och visar att gångarna har högst po-
äng följt av strävarna. En förklaring kan vara att Leif och Laila är långsamma och om-
sorgsfulla och att de eventuellt har tolkat provet som mer komplicerat än vad det är. Fet-
stil markerar låga resultat.

Korrelation
Det föreligger ett samband mellan testresultaten (tabell 6 och 7) enligt följande:
Resultatet visar en korrelation (Pearson Correlation) mellan Avkodningsförmå-
gan (ordkedjetestet) och Taubes Ordigenkänningsprov, ett samband på ,72, samt
mellan Taubes Ordigenkänningsprov och Läsförståelse, ett samband på ,67. Det
betyder att de båda proven avseende avkodning har en hög interkorrelation lik-
som mellan Taubes båda prov. Vidare visar Val av svårighetsgrad en korrelation
på ,70 med Ravens matriser och även ett starkt samband ,80, med Taubes Läs-
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förståelseprov. Resultatet på Raven korrelerar med Läsförståelseprovet, en kor-
relation på ,82. Detta innebär att dessa tre test med hög interkorrelation i hög
grad mäter en gemensam bakomliggande faktor.

Läsmiljö i hemmet - elevenkät
I syfte att få en bild av läsmiljön i hemmet besvarade eleverna den enkät om
Läsmiljö i hemmet, som har använts i Läsundersökning i Stockholms skolor
(1999). Jag använde mig av exakt samma frågor (bilaga 3:1-9) men har bearbetat
dem annorlunda och ger enbart en sammanfattande beskrivning av ett urval frå-
gor. De frågor som valts bort är sådana vars svar jag i flera fall redan känner till
eller som jag har bedömt ej är nödvändiga för denna studie. De angivna svaren
grundar sig helt på barnens egna bedömningar. Svaren på de valda frågorna jäm-
förs med 7153 nioåringar i Stockholm. Jag har bearbetat svaren till frågorna 8 -
16, 18, 24 och 26 - 30, totalt 16 av 31 frågor. För en mer detaljerad redovisning
av resultatet på individnivå se bilaga 4: 1-3.

En jämförelse med Stockholmsundersökningen
Siffrorna inom parentes anger i procent Stockholmselevernas svar på den aktu-
ella frågan. Jag har av naturliga skäl inte valt att räkna procent eftersom min un-
dersökningsgrupp endast består av tolv elever:

Åtta av de tolv barnen anger att de har mer än 200 vuxenböcker (18,7 %) och
lika många anger att de har över 100 barnböcker (28 %) hemma. Personligen
tycker jag det finns anledning att fundera över denna fråga. Är det möjligt för
nioåringar att bedöma hur mycket böcker det finns i hemmet? Nio eller tio har en
dagstidning (63,9 %). De tittar på TV från en halv timme per dag till 5 timmar
(lägre tittartid). Även detta kan vara en svår bedömning. 6 barn menar att de
nästan alltid kan läsa textremsan (29 %), två ibland (15,3 %) och tre alltid (50,6
%) medan en pojke tycker att han nästan aldrig hinner läsa (2,2 %). Innan de
kunde läsa var det någon som nästan eller varje dag läste högt för dem (75 %)
och idag läser fyra av barnens föräldrar varje dag (20,2%), fyra en gång per
vecka (18,8 %) och övriga i princip aldrig. Nio av de tolv barnen läser böcker
nästan varje dag hemma för nöjes skull (74,1%) och hälften läser även serier
(47,6 %). Majoriteten tycker att de läser mycket bra (61,5 %), trivs mycket bra
med skolarbetet (55,4 %) och med kamraterna (71 %).

Detta betyder att övervägande delen av informanterna i min undersökning,
som alla kommer från goda sociala förhållanden, har fler böcker och dagstid-
ningar i hemmet än Stockholmseleverna. Undersökningsgruppen har ett högre
TV-tittande men bedömer att de inte lika ofta kan läsa textremsan. Fler föräldrar
läste för sina barn innan dessa själva kunde läsa och även efter det att barnen lärt
sig att läsa. Detta betyder en högre frekvens i undersökningsgruppen än bland
Stockholmsbarnen. De båda grupperna läser approximativt lika ofta böcker
hemma och trivs ungefär lika bra i skolan och med kamraterna. Tendensen i min
studie visar att informanterna generellt har en god läsmiljö i hemmet med föräld-
rar som intresserar sig för deras skolarbete och läser för dem.

I en internationell undersökning presenterad av Taube (1995) i en rapport ut-
given av Skolverket visar Taubes resultat att svenska barns läsförmåga hänger
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samman med den egna ”lässjälvbilden”. Eleverna fick svara på frågan ”Hur bra
är du i läsning” och det visade sig vara den faktor som starkast hänger samman
med läsförmågan (s 58). Mina informanter besvarade en liknande fråga i enkäten
Läsmiljö i hemmet; ”Hur tycker du att du läser svenska idag?” Nio av de tolv
svarade mycket bra, vilket inte stämmer med deras testresultat på textprovet. Sex
har högre tankar om sin läsförmåga än vad proven visar. Denna goda bild av sin
egen läsförmåga kan enligt min bedömning på sikt vara gynnsam för deras ut-
veckling.

Bedömning av elevens arbetssätt
Läraren har på en femgradig skala skattat informanterna och genomfördes av
mig i syfte att försöka bedöma skilda sidor av elevens beteende i skolarbetet.
Detta mot bakgrund av att barn kan uppnå sina resultat på skilda arbeten på helt
olika sätt. Ett annat syfte var att utföra en form av triangulering genom att jämfö-
ra mina iakttagelser och den bild som vuxit fram utifrån mina data av respektive
elev med lärarens uppfattning. Underlaget är utarbetat inom ett nordiskt samar-
betsprojekt, Bergenprojektet. De sex områden, som läraren och jag har skattat, är
Uppmärksamhet (A), Förmåga att genomföra skolarbetet (B), Anpassning till
nya situationer (C), Samarbete (D), Socialt accepterad (E) och Social mognad
(F).

Resultat (se Tabell 8)
Resultatet presenteras i nedanstående tabell där lärarens respektive min bedöm-
ning (siffror inom parentes) framgår på en femgradig skala. Lärarens och min
bedömning har stor överensstämmelse. Av 72 möjliga markeringar har vi samma
uppfattning i 42 fall. I övrigt är skillnaden en enhet förutom i två fall där det
skiljer 2 enheter.

Min bedömning av elevernas förmåga att genomföra skolarbetet (B) ligger
företrädesvis lägre än lärarnas uppfattning. Grunden till detta finns i mina obser-
vationsdata där jag har upptäckt att flera av informanterna har svårt att komma
igång med sina arbetsuppgifter och/eller arbetar långsamt. De behöver ofta stöd
och vid lektionens slut har de gjort förhållandevis få uppgifter. Min bedömning
sträcker sig över tre år men baseras på ett begränsat antal observationer. Lärarna
har följt informanterna under tre respektive ett år.
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Tabell 8  Bedömning av elevens arbetssätt

Namn A B C D E F
Löpare M=3,7 M=4,3 M=4,3 M=4,3 M=3,7 M=4,3
Ludvig 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 3 (4) 4 (3)

Leif 5 (5) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4)

Laila 3 (4) 4 (3) 5 (4) 5 (3) 4 (4) 5 (4)

Gångare M=3 M=3,3 M=4 M=3,7 M=4 M=3,7
Gerd 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (2) 2 (2)

Gun 3 (3) 4 (3) 5 (4) 4 (4) 4 (4) 5 (4)

Gabriel 3 (3) 3 (2) 4 (3) 4 (3) 5 (4) 4 (4)

Strävare M=3 M=2,5 M=2,7 M=3 M=3 M=2,5
Stina 4 (3) 4 (3) 3 (3) 3 (4) 4 (4) 3 (3)

Sven 2 (2) 2 (2) 2 (2) ? (2) 2 (2) 1 (2)

Selma 4 (4) 3 (2) 5 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (3)

Samuel 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2)

Sture 3 (3) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 4 (4) 3 (3)

Sten 3 (3) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (3) 2 (2)

Laila 3 (4) 4 (3) 5 (4) 5 (3) 4 (4) 5 (4)

Kommentar:
En skattning med siffran 3 anger att eleven bedöms som genomsnittlig med hänsyn till ål-
dern. Sven F, Samuel C och Sten C (markerade med fetstil), alla tillhörande strävarna,
har en sämre förmåga att utföra uppgifter och anpassa sig än sina kamrater och de har
en lägre social kompetens. Löparna har skattats högst tätt följda av gångarna.

Sammanfattning
Avsikten med testen var att bedöma informanternas skriftspråkliga förmåga ur
ett individperspektiv och jämföra resultatet med insamlade kvalitativa data. Test-
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resultaten indikerar en god överensstämmelse med resultatet från den kvalitativa
dataproduktionen, d v s mellan vad jag har sett och vad informanterna presterat
på proven. Resultatet från läsproven stärker således de antaganden som gjordes
utifrån den kvalitativa delen i studien.

Fokus i detta kapitel är individen och jag lyfter fram skillnader mellan indivi-
derna och grupperna vilket inte är förenligt med det sociokulturella perspektivet.
Detta inriktar sig (Ahlström 2001, Sahlström 2001, Säljö 2000, Wertsch 1998)
på hur individen förhåller sig till vissa företeelser i specifika kontexter.

Sammantaget visar testresultaten att strävarna generellt har de lägsta resulta-
ten, gångarna marscherar i mitten och löparna ligger i täten. Två undantag före-
ligger dels Kognitiv förmåga (Ravens matriser), där variationen mellan indivi-
derna ser annorlunda ut, höga respektive låga poäng förekommer i samtliga
grupper. Dels förekommer en viss variation gällande självtilliten. Gun F, Stina F
och Sture C avviker i viss mån från den egna gruppen. Nedan följer en kort
sammanfattning såväl på individnivå som på gruppnivå och tar sin utgångspunkt
i de grupper jag har placerat informanterna i.

Löparna har maxpoäng på förskoletestet (undantag Leif F 23 på fonem) och
Bokstavskunskap samt goda resultat på Vårtestet med undantag av Laila C som
hade stanine 3 på Läsförståelse. Löparna har en god fonologisk medvetenhet
(Leif något lägre med 15 av 17 poäng, vilket är anmärkningsvärt med tanke på
att han över tid har den bästa läsutvecklingen) och hög självtillit. Ludvig F och
Leif F presterar bland de bästa på Ravens matriser medan Laila har 23 poäng.
Ludvig och Leif har 25 av 26 poäng på textprovet och Laila 21 poäng. Vid skatt-
ningen av Elevens arbetssätt ligger de runt 4 med någon avvikelse såväl uppåt
som neråt. Bedömningen av Läsning i hemmiljön visar att de alla har en god
läsmiljö men resultatet ger i vissa avseenden ett varierat intryck (bilaga 4:1).

Som helhet innebär resultatet att samtliga i denna grupp har bland de högsta
poängen på majoriteten av proven. Det betyder också att testresultaten stämmer
väl överens med analysen av den kvalitativa datadokumentationen. Dessa infor-
manter utvecklas enbart i positiv riktning och ökar sitt försprång, framför allt i
relation till strävarna. Lailas läsförståelse är lägre än pojkarnas.

Gångarna har generellt högsta poäng på samtliga delar på förskoletestet för-
utom Gabriel C som har 9 poäng av 12 möjliga på syntaxdelen och 23 på fonem.
De ligger i mitten vad gäller Bokstavskännedom vid skolstarten. På Vårtestet har
Gun F stanine 2 på såväl Ordförståelse som Läsförståelse och Gabriel stanine 3
på Läsförståelse. De har alla en god fonologisk medvetenhet medan självtilliten
varierar. Gun F ligger här med sina 25 poäng högre än de andra. Gerd F och
Gabriel C har medelvärden på Ravens matriser och Gun med 30 poäng ligger
bland de fyra med högst poäng. Enligt resultatet på Taubes m fl (1999) textprov
(läsförståelse) befinner de sig alla på gränsen och bör noga följas i sin utveck-
ling. Denna bedömning har gjorts utifrån detta enda textprov. Skattningen av
Elevens arbetssätt visar runt 3 på Gerd och ca 4 på Gun och Gabriel.

Läsmiljön i hemmet är god och indikerar en liknande variation som bland lö-
parna (bilaga 4:2). Sammanfattningsvis innebär detta att de som grupp såväl som
individer uppvisar ett divergent lärande. De travar framåt och i vissa avseenden
närmar de sig löparna och i andra strävarna. Gun har en sämre läsförståelse än
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övriga i gruppen. Tendensen i dessa resultat överensstämmer med mina kvalita-
tiva data.

Även mina iakttagelser av strävarna stämmer väl överens med resultaten på
den kvalitativa delen. På förskoletestet uppvisar några av dem låga resultat, Stina
F har 8 poäng på syntaxdelen och Sven C 9 poäng. Likaså kan de flesta ett mind-
re antal bokstäver med undantag av Sven som känner till samtliga. Selma C har
13 poäng på fonemdelen och Sten C 17 poäng. På Vårtestet har samtliga stanine
3 eller lägre på Läsförståelse och hälften av dem låga poäng både på Ordförståel-
se och på Diktamen. Stina F, Selma C och Sten C har stanine 3 eller lägre på
samtliga tre delar.

Resultatet på fonologisk medvetenhet tredje året visar att Stina F och Sel-
ma C har låga resultat. Stina F och framför allt Sture C har god självtillit medan
övriga i denna grupp har lågt självförtroende, vilket troligen hänger samman med
läsförmågan. Enligt Taube (1988) är det vanligt med låg självtillit bland svaga
läsare. Sten C presterar bland de fyra bästa på Ravens matriser och Selma C och
Sven F har de lägsta poängen. Strävarna har alla låga poäng på Ordkedjetestet
och Läsförståelseprovet. Sven F, Selma C och Samuel C kan komma att få svå-
righeter framöver när kraven på dem ökar och övriga bör följas noga. Stina och
Selma skattas på Elevens arbetssätt runt 4 medan övriga ligger närmare 2. Lik-
som löparna och gångarna har de en god läsmiljö i hemmet (bilaga 4:2-3). Som
grupp betraktat har de bland de lägsta provresultaten. De har lägst självförtroen-
de, majoriteten skattades lägst och de har alla svårigheter med avkodning och
läsförståelse.

Tendensen i resultatet visar i någon bemärkelse på en självuppfyllande profetia,
eller annorlunda uttryckt motståndets minsta lag. Nämligen att det jag är bra på
övar jag och blir därmed bara bättre och bättre. Det jag är dålig på undviker jag
och riskerar därmed att fördröja min egen utveckling. Naturligtvis kan det vara
andra svårigheter som inte är möjliga att upptäcka i denna studie som gör att
strävarna förblir strävare. Trots att strävarna periodvis undviker läs- och skrivak-
tiviteter och verkar måttligt intresserade finns emellanåt en tendens då de visar
att de vill lära sig. Framför allt tredje året när de har insett värdet av att läsa för
att utveckla sin förmåga.

Jag vill peka på några slutledningar som är både intressanta och beaktansvär-
da. Eftersom testresultaten visar en god överensstämmelse med den kvalitativa
dataproduktionen uppnås genom denna validering en tillförlitlighet i resultatet.
Redan under de första månaderna i skolan grundläggs ett beteendemönster som
mer eller mindre tycks permanentas. Löparna arbetar sig framåt med intresse och
konstruktiva beteenden. Gångarna och strävarna med lägre motivation och
många gånger med undvikande beteenden. Ingen av informanterna ändrar takt
under åren eller visar tecken på en utveckling som skulle leda in dem i löpar-
gruppen. Med detta menar jag att de speciella drag som utmärker respektive
grupp är bestående men rent teoretiskt är grupptillhörigheten flexibel.

Läsförståelsen befanns hos många ligga på en kritisk nivå. Tendensen avse-
ende resultatet på läsproven visade utifrån Taubes bedömning av läsförståelsen
att majoriteten av informanterna befann sig på gränsen och kan komma att få
svårigheter framöver. Detta är värt att begrunda och uppmärksamma för att i en-
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lighet med Reynolds (Herrström 2002) koppla samman teorier om läsförståelse
med teorier om grundläggande läsprocesser till en mer heltäckande teori om läs-
processen.

Efterskrift
I oktober 2001, då informanterna gick i fjärde klass, testades de, liksom övriga
elever i år 4 i Sydkommun. I mars 2002 tog jag del av resultatet. Eleverna testa-
des med DLS (Järpsten & Taube 1997) där de två deltesten Läsförståelse och
Diktamen (rättstavning) användes. Standardiseringen grundar sig på 3.600 elever
vid 31 skolor i oktober 1995 och råpoängen har transformerats till staninevärden.
Stanine 3 eller lägre indikerar ett resultat under medel och talar om att individens
kunskaper inte ligger i nivå med åldern.

Läsförståelseprovet består av 32 uppgifter och utgörs av olika texter som ele-
verna ska läsa i ett läshäfte. I anslutning till denna text ska de besvara ett antal
frågor i ett svarshäfte. Beräknad tidsåtgång för text 1 och 2 är 20-60 minuter och
15-30 minuter för text 3 och 4. Proven genomförs vid två skilda tillfällen.

Diktamensdelen består av 36 uppgifter fördelade på två provtillfällen. Lära-
ren läser en mening och anger därefter vilket ord eleverna ska skriva. Exempel-
vis; Vad får vi till skollunch idag? Skriv: skollunch.

Resultat (se Tabell 9)
Resultatet visar samma tendens som tidigare. Löparna behåller sin tätposition
och strävarna förblir strävare medan gångarna går i mitten och lutar sig åt båda
hållen. Stens (C) läsförståelse har ökat medan Gerds har minskat och både Gerd
F och Gun F befinner sig på gränsen och bör tillsammans med strävarna noga
följas i läsutvecklingen. Gabriels (C) läsförståelse har förbättrats och det är möj-
ligt att han nu skulle kunna tillhöra löpargruppen. De båda pojkarna i löpargrup-
pen har högre poäng än vad Laila C har. Detta betyder att den läsförståelse in-
formanterna uppvisade första året i skolan endast har förändrats marginellt
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Tabell 9  DLS För klasserna 4 – 6

NAMN LÄSFÖRSTÅELSE DIKTAMEN
Löparna
Ludvig 6 7
Leif 9 8
Laila 4 5
Gångarna
Gerd 3 2
Gun 3 5
Gabriel 4 4
Strävarna
Stina 2 2
Sven 1 4
Selma 1 2
Samuel 3 1
Sture gick ej att genomföra 2
Sten 4 1

Kommentar:
Stanine 3 eller lägre, vilket indikerar det kritiska värdet, är markerat med fetstil.
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KAPITEL 7
Lärandemiljön – en granskning

Detta kapitel fokuserar eleven-i-miljön och vad som händer i klassrummet ut-
ifrån skilda aspekter såsom läsinlärningsmetoder, guidning och olika aktiviteter.
Granskningen görs med utgångspunkt i den fysiska miljön och hur undervisning-
en organiseras.

Klassrummens utformning
Rummens storlek och karaktär samt möblering (fysisk miljö) tillsammans med
undervisningens organisation (Chall 1996, Säljö 2000, Brown 1993) har visat sig
vara faktorer av betydelse för lärandet. Även den nationella kvalitetsgranskning
som genomfördes av Skolverket (1999) konstaterar att en god fysisk och psykisk
miljö är nödvändig men inte tillräcklig för lärandet.

I F-klassen finns flera rum att tillgå, möblerade med bord och stolar. Läraren
tillverkar mycket arbetsmaterial och eleverna producerar egna böcker, men de
använder även tryckta läromedel. De har rik tillgång till arbetsmaterial såsom
läs- och matematiklådor, faktaböcker, skönlitteratur och en dator. Eleverna får
välja var de vill sitta och får gärna samarbeta med en eller flera kamrater, vilket
de också gör. Egen planering och eget arbete ersätter till stor del klassundervis-
ning och var och en arbetar i sin takt. Läraren organiserar flera gånger i veckan
moment där förskoleklassens barn arbetar tillsammans med första- och andraårs
elever. Ett liknande arbetssätt förekommer andra året medan det tredje året är en
mer styrd verksamhet i en klass med enbart treor och en för undersökningsgrup-
pen ny lärare.

Möbleringen och möjligheten att vistas i flera rum inbjuder till samarbete,
avskildhet om så önskas och frihet att sitta bredvid den man vill. Samspel med
andra blir ett naturligt inslag och skapar, som jag ser det, möjligheter för ett
samlärande. Fanny poängterar att hon försöker utgå från vars och ens förutsätt-
ningar. I denna miljö är undervisningen elevcentrerad med ett utbud av både ob-
ligatoriska och valbara uppgifter. Reglerna är osynliga och läraren styr indirekt.
Ett sådant arbetssätt förutsätter att eleverna tar egna initiativ och ansvar för sitt
lärande. Resultatet visar att Sven F, Stina F, Gerd F och Gun F vid olika tillfällen
skulle ha behövt mer guidning och styrning för att utnyttja sin potential till fullo.
Löparna är de som i första hand tenderar att bli vinnare. En undervisning med
mycket eget arbete passar inte alla elever trots lärarens goda intention.
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C-klassens miljö påminner mer om ett ordinärt klassrum där eleverna företrä-
desvis sitter i den egna bänken utom vid samlingar då alla sitter på en matta på
golvet eller i en soffa. Möbleringen med bestämda platser ger knappast utrymme
för samarbete med någon annan än bänkkamraten. I hyllorna finns både fakta-
böcker och skönlitteratur på olika nivåer samt en hel del stenciler11. Under tredje
året får eleverna tillgång till en dator. Eleverna skriver och ritar i olika böcker
men har även flera tryckta läromedel. Uppgifterna är många gånger styrda av lä-
raren med inslag av en viss frihet. Därvidlag upplevs undervisningen som mer
styrd och kontrollerad än i F-klassen. Generellt spelar klassundervisning en stör-
re roll i denna klass. C-miljön kan då tyckas mer lämpad för elever med en lång-
sam läs- och skrivutveckling och för dem som ej klarar att ta ansvar för det egna
lärandet. Jag har enbart studerat 12 barn, men tendensen avseende läs- och skriv-
utvecklingen pekar på en viss fördel för F-klassens miljö, vilket jag återkommer
till i nästa kapitel.

En ”rätt organiserad” undervisning handlar enligt Vygotskij (1978) att utgå
från de erfarenheter och behov barnen har när de kommer till skolan och att an-
passa undervisningen i större utsträckning utifrån dessa förutsättningar. Men vad
läraren väljer att rikta sin uppmärksamhet mot är också viktigt (von Wright
2000). Skolan har sin tradition och förutsätter att eleven anpassar sig till denna
enligt Bergqvist (2001). Många gånger är skolans regler osynliga, men eleverna
förväntas känna till dem. Beroende på deras bakgrund tillskriver de skilda situa-
tioner olika mening.

Hur läsinlärningsmetoderna används
Det är knappast rimligt att påstå att en läsmetod generellt sett är bättre än en an-
nan. Eftersom läsning är en komplicerad process där flera faktorer bidrar till re-
sultatet nöjer jag mig med att resonera kring de olika metoder som används i de
båda klasserna. Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar det om på vilket sätt
elever lär i den sociala praktik som läsning utgör och hur de interagerar i samspel
med andra och med de redskap eller artefakter som erbjuds (Säljö 2000). Infor-
manterna relaterar sig på skilda sätt till läsningens kontext och deras utveckling
varierar beroende på hur de hanterar verktygen. Wertsch (1998) förklarar detta
med att varje individ har sin historiska bakgrund i hanterandet av kulturella
verktyg.

Efter att ha tagit del av läsdebatten är jag osäker på om det är möjligt att av-
göra vilken metod som är lämpligast för det enskilda barnet. Debatten om huru-
vida det är bäst att använda en syntetisk (ljudmetod) eller analytisk (LTG) läsin-
lärningsmetod pågår ständigt. Lärare världen över prövar olika program i syfte
att komma fram till det rätta. En något fruktlös debatt som enligt min mening
aldrig kan ge ett entydigt svar. Idag framförs i USA röster kring en alternativ an-

–––––––––
11 Stencilerna innehåller uppgifter som eleverna ska lösa och/eller teckningar som ska målas enligt ett

speciellt system. Dessa kan användas när eleven avslutat en uppgift i boken och inte får arbeta vida-
re med en bokstav eller siffra.
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sats, ”balanced” (Fahlén 2002, Foorman & Torgesen 2001). Det handlar enligt
Fahlén om att lärare som använder ljudmetoder även har inslag av någon form av
helordsmetoder och tvärtom. I USA har man varit mer inriktad på ett specifikt
läsprogram utifrån en bestämd metod och inte i lika hög grad som i Sverige
blandat olika läsinlärningsmetoder.

Målet med all läsning är enligt Björk & Liberg (1996) att individen efter
hand själv ska kunna läsa och förstå okända texter. Genom att läsa mycket blir
hon/han allt skickligare (Adams 1990, Høien och Lundberg 1999, Lundberg
1984). Problemet är bara att de med en långsam läsutveckling oftast inte tycker
det är roligt, utan jobbigt, och därför kanske inte läser annars än när de måste.
Enligt Lundberg (SOU 1997:108) behöver en individ läsa ungefär 5.000 timmar
för att nå en acceptabel läsnivå.

I läsundervisningen fann Snow et al (1998) efter att ha undersökt hur lässvå-
righeter kan förebyggas, att duktiga lärare instruerade på olika sätt beroende på
vilket barn de arbetade med. Sina idéer hämtade lärarna från miljöer, material
och strategier, som vanligtvis används i amerikanska klassrum. När jag grubblar
över mina data och jämför med den debatt som varit, finner jag det rimligt att
fundera över vilken metod som passar för vilka barn och under vilka förhållan-
den, snarare än vilken metod som är lämpligast i generell bemärkelse. Jag för
således ett resonemang om hur olika läsinlärningsmetoder kan tänkas påverka lä-
randet – som inslag i läsmiljön.

Hjälme (1999) redovisar nationella läsforskares syn på olika läsmetoder där
var och en intar sin ståndpunkt och där debattens fokus förskjuts något genom
åren. Hjälme menar att det inte handlar om huruvida läsundervisningen ska be-
drivas med en mer strukturerad metod eller med en flexiblare metod utan snarare
om att förena de bägge metoderna. Chall (1996) har studerat en mängd skolor i
USA och vilka läsprogram som använts och hon fann en stor variation i arbets-
sättet mellan de olika klassrummen och framhåller att det finns flera förklaringar
till varför ett läsprogram lyckas eller ej. Överallt fann hon engagerade elever,
men också uttråkade, likgiltiga och rastlösa barn. En del lärare var så entusiastis-
ka att de inte såg barnen och deras reaktioner. Chall menar att det viktigaste är
VAD läraren GÖR med metoden och eleverna, inte vilken metod hon använder.
Och att lärare och elever arbetar tillsammans. När barnen skulle börja arbeta
själva med stenciler eller givna uppgifter upptäckte Chall att det utbredde sig en
tristess bland eleverna.

Challs (a a) antagande är att organiseringen i klassrummet tillsammans med
läsprogrammet utgör grunden för ett bra lärande. Författaren antyder att under-
visning med en systematisk ljudmetod som ett komplement till förståelseinriktad
läsning kan vara en fördel. Vidare antar hon att variationen bland barnen kan till-
skrivas skillnader i intelligens men att mycket har sin grund i sociala och kultu-
rella skillnader samt undervisningsmetoder. Även Björk och Liberg (1996) me-
nar att skälet till att elever inte utvecklar skriftspråklighet på ett adekvat sätt har
flera orsaker. Ett antagande, i likhet med Chall, är att skolans miljö inte är anpas-
sad efter elevens behov eller deras sociala och kulturella situation. Likaså kan
metoderna vara alltför oflexibla. Andra orsaker kan vara mycket frånvaro eller
skolbyten. Även Brown (1993), Snow et al (1998) och Säljö (2000) poängterar
att lärandet påverkas av hur undervisningen är organiserad i klassrummet. Clay
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(1985) menar att skolan måste ändra sin organisation för att lösa problemet med
att vissa elever ligger långt efter eller inte lär sig läsa. Lämpligt är också att infö-
ra flexibla program, metoder för att möta individens behov samt att studera indi-
viduella processer (Clay 1991).

Enligt forskare som Ahl (1998) och Lundberg (1984) brukar de flesta barn
”knäcka koden” oberoende av läsmetod medan lärandet underlättas för barn med
svårigheter genom en strukturerad metod med tydlig bokstavsgenomgång.

Clary i C-klassen använder olika ljudmetoder, s k bottom-up eller syntetisk me-
tod, och bestämmer ordning och takt för bokstavsinlärningen. Läraren och ele-
verna går igenom varje bokstav tillsammans under första läsåret. Denna lärare
ger uttryck för att hon inte ”tror på ordbilder” och att det är viktigt för henne att
alla arbetar med samma bokstav. Mina observationer visar att det även förekom
dikteringar där läraren och eleverna tillsammans arbetade fram en text. I F-
klassen är det tvärtom, Fanny utgår ifrån en form av LTG, en top-down metod
som också benämns analytisk, där hon tillsammans med eleverna arbetar med
olika texter. Utöver detta har hon regelbunden bokstavsgenomgång med samtliga
elever av ett mindre antal bokstäver den första terminen. Tyngdpunkten ligger
dock på dikteringar och egna producerade texter. I denna klass arbetar eleverna
med bokstäverna i den takt och ordning de själva vill.

Båda lärarna är mycket engagerade och tror på den metod de använder och
involverar eleverna på skilda sätt i olika typer av uppgifter. Däremot utgår de fö-
reträdesvis från en läsinlärningsmetod, d v s att utgångspunkten är gemensam
och alla barn arbetar med samma typ av uppgifter, snarare än att individualisera
utifrån den enskildes förutsättningar. Clay (1985) framhåller att det är en fördel
om läraren observerar eleverna eftersom dessa arbetar på olika sätt och har skilda
problem. Hon menar att det är bra om läraren är flexibel i mötet med eleverna
och använder olika program/metoder.

Bägge läsinlärningsmetoderna bidrog till att samtliga barn lärde sig läsa un-
der första skolåret, vilket är helt naturligt. Däremot finns skäl att fundera över in-
formanternas läsförståelse. Fem av de sex informanterna i C-klassen och totalt
nio barn hade tredje året en läsförståelse som kan komma att innebära problem
för dem framöver när kraven ökar. Enligt Reynolds som refereras av Herrström
(2002) saknar många lärare strategier för utvecklandet av just läsförståelsen. I
skolan ligger tyngdpunkten på att avkoda rätt och många lärare upptäcker inte att
eleverna inte förstår. Läsförståelsearbetet (Engen 1999, Santa & Engen 1996) är
ett måste och vikten av att utarbeta strategier för hur arbetet med läsförståelse
kan gå till poängteras. De s k CRISS-strategierna har utarbetats i syfte att ut-
veckla elevers lärande och i Laere å Laere fokuseras på läsning. CRISS står för
Creating Independence through Student-owned Strategies (Santa & Engen 1996).

I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att skapa miljöer som vidgar
elevernas förståelse för läsning (Carlgren 1999). Genom att delta i den sociala
praktik som läsning utgör får eleverna efter hand redskap för att hantera verklig-
heten. Ett sätt att skapa en flexibel miljö och ge eleverna olika redskap som bi-
drar till förståelsen, är att använda skilda metoder och olika slag av uppgifter
med en hög grad av differentiering.
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Lika viktig som läsningen är skrivningen och dessa är också tydligt kopplade till
varandra och beroende av varandra. Lärarna i min studie arbetar parallellt med
dessa båda aktiviteter. I C-klassen föregås skrivandet regelbundet av att läraren
försöker inspirera barnen genom att berätta något och/eller att ge dem en bild att
klistra in i boken som illustration till den text de förväntas skriva. Clary skriver
ofta ett antal stödord på tavlan till hjälp för elevernas skrivande. Exempelvis en-
ligt följande från den 7 mars år 3:

Clary och eleverna har tillsammans läst en saga och de diskuterar inne-
hållet. Efter hand skriver Clary på tavlan ett antal ord som hör ihop med
berättelsen och som fritt kan nyttjas av eleverna i deras skrivande:
Överskrift: Ingen tiger men en björn
Banvall rälsbuss regnade Paris smet
väcka sopsäck pojke björn kondis
lada randig katt radiosändare påse vandrade

Arbetssättet är friare i F-klassen och eleverna får oftare välja uppgifter och skri-
ver texter utan att läraren ger dem så många ledtrådar. Däremot förs en dialog
mellan lärare och elever om ämnet innan de börjar skriva:

Fanny placerar sig på en pall framför tvåorna som sitter i soffan. De bör-
jar med att diskutera den björn som har visat sig i trakten sista tiden var-
efter Fanny övergår till en diskussion om vad som hänt under helgen;
- Har ni haft det bra under helgen?
- Jaa, svarar flera barn
Läraren vänder sig till var och en och ber dem berätta något de gjort un-
der helgen
- Jag har varit på kalas och vi lekte en rolig lek, säger Stina
- Har ritat lite ibland, /…/ säger Sven
- Hos en kompis på ön, säger Gun
/---/
Eleverna hämtar sina Händelseböcker, väljer en plats att sitta vid och
börjar skriva om sina upplevelser från den gångna helgen.

(obs 13 sept år 2)

Låt oss för ett ögonblick fundera över de båda refererade exemplen vilka visar på
två olika sätt att skapa intresse för skrivandet. Har man inte upplevt något under
helgen, som man vill skriva om, kan det bli problematiskt. Genom den dialog
som läraren för med eleverna får hon en uppfattning om vad de har gjort och att
de har något att skriva om. I det första fallet, där utgångspunkten är en saga, har
de alla fått en gemensam upplevelse att skriva om. Samtidigt är de styrda av sa-
gan och känner sig tvingade att minnas, vilket visade sig genom att somliga av
informanterna hade svårt att få flyt i skrivandet och ofta frågade vad som hände
sedan. Båda metoderna ger inspiration och passar som så mycket annat bättre
eller sämre för olika elever.
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 Francis (1982) menar att det är essentiellt att barn kommer i kontakt med det
skrivna ordet i meningsfulla texter. Detta underlättar den ortografiska12 utveck-
lingen, som i sin tur har betydelse för läsutvecklingen. Frågan blir då vad som är
meningsfulla texter för barnen. Vem avgör vad som är meningsfulla texter? Är
det de texter eleverna själva skriver eller väljer att läsa? Exempelvis ifrågasätter
Carlgren (1999) det meningsfulla i att barnen flyttar bild och/eller text från en
bok till en annan, ett arbetssätt som också förekom i mina undersökningsklasser,
till exempel när de skulle forska. Med utgångspunkt från att lärandet är förankrat
i ett sammanhang och att vi lär i den kontext vi befinner oss, kan man anta att
elevernas egna upplevelser tillsammans med andra individers erfarenheter skapar
det meningsfulla. I ett uppbyggnadsskede kan det således på goda grunder antas
att skrivandet underlättas och blir mer lustfyllt om eleven utgår från egna erfa-
renheter och upplevelser.

Oberoende metod är det angeläget att arbeta för en ökande automatisering och
för ett större ordförråd och förståelse i läslärandet. Vidare är det viktigt att ge
eleverna modeller för läsandet liksom för skrivandet. Genom att läsa lär man sig
att skriva och genom att skriva lär man sig att läsa. Skrivprocessen kan uppmunt-
ras och stödjas genom undervisning i både läsande och skrivande. Hur ser en be-
rättelse ut, vad består den av, hur kan man börja? Genom att visa på modeller lär
sig eleverna att utveckla sitt skrivande. Det handlar om att upptäcka det skrivna
språket både på egen hand och tillsammans med andra (Björk & Liberg 1996).

Liksom Chall (1996) fann jag att informanterna kopierade och reproducerade
en hel del, exempelvis mekaniskt skrev sida upp och sida ner med respektive
bokstav. Vid ett senare tillfälle kunde de inte redogöra för vilken bokstav de
hade skrivit. Regelbundet fyllde de också i uppgifter där svaren är uttänkta av
någon annan. Även de elever som redan kunde läsa måste arbeta sig igenom
Bokstavsboken. Flera av dessa barn verkade inte särskilt roade av detta och valde
hellre andra aktiviteter. Som någon sa ”det är så många bokstäver”. Jag ställer
mig därför frågan om den här typen av reproducerande och/eller kopierande är
utvecklande för eleverna. Jag uppmärksammade att flera av eleverna arbetade
långsamt med de förelagda uppgifterna och/eller hade en lång startsträcka. Ele-
ver som redan kunde läsa eller som hade en snabb läsutveckling var inte de som
hade arbetat med flest bokstäver.

Finns det alternativ för de barn som redan kan läsa och därför uppfattar det
som meningslöst att traggla sig igenom samtliga 28 bokstäver? Det är förmodli-
gen nödvändigt för flertalet att öva själva skrivandet, d v s att forma bokstäver.
Detta skulle kunna göras med andra verktyg, förslagsvis genom att de fick skriva
egna berättelser utifrån det egna intresset, men där syftet också är att öva for-
mandet av själva bokstäverna.

I likhet med Chall (a a) noterade jag att en del elevers entusiasm försvann när
de skulle arbeta på egen hand, d v s Eget arbete. Ett liknande konstaterande gjor-
des av Skolverkets kvalitetsgranskare (1999) som menar att eleverna upplevde
det monotont och tråkigt med olika typer av uppgifter med fråga-svarsalternativ

–––––––––
12 Ortografi innebär skriv- och stavningssätt
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och ifyllnadsövningar (bilaga 5:1-2). Samma åsikt framförs av Björk och Liberg
(1996). Eget arbete i all ära men det är angeläget med ett arbete som upplevs
som meningsfullt.

Wertsch (1998) refererar till en studie med studenter som tar del av ett stycke
amerikansk historia i en historiebok med efterföljande uppgifter. Slutsatsen är att
studenternas beskrivningar av läroboksinnehållet blev förvirrat och fragmenta-
riskt p g a att de inte kunde behärska verktyget. Wertsch menar att förståelsen
hänger på hur texten presenteras eller vilka händelser läroboksförfattaren fokuse-
rar på. En parallell kan dras till läromedlen i denna undersökning. Uppgifter i
böckerna eller på stencilerna presenterades inte alltid på ett sådant sätt att alla
kunde ta till sig innehållet. I likhet med studenterna i Wertsch studie behärskade
somliga av informanterna inte verktyget. Här skulle det förmodligen vara lämp-
ligt, som förskolläraren Camilla uttryckte vid ett tillfälle, att skaffa andra böcker
vars innehåll bättre svarar mot elevernas förutsättningar.

Lärarna i de båda klasserna använde en kombination av läsmetoder, även om de i
första hand tillämpade ljudmetod respektive LTG. Jag kan således konstatera
likheter såväl som skillnader mellan de båda klassernas läsinlärningsmetoder.
Likheten syns i de läromedel som användes och i att eleverna producerade egna
texter. Däremot föreligger en skillnad avseende läsinlärningsmetod. Clary an-
vände olika ljudmetoder och Fanny använde LTG kombinerad med bokstavs-
genomgångar, vilket enligt Chall (1996) kan underlätta för dem med en långsam
läsutveckling. Det existerar också en skillnad vid introduceringen av läs- och
skrivuppgifter. I F-klassen erbjöds en större frihet i skrivandet och i valet av oli-
ka uppgifter. Tendensen i resultatet pekar dock på att oaktat läsmetod, återfanns i
vardera gruppen ett antal informanter som behövde lång tid för att utveckla den
skriftspråkliga förmågan.

En differens föreligger mellan de tre grupperna med avseende på vilket sätt
de närmade sig skriftspråket och på vilket sätt de hanterade verktygen. Ur ett so-
ciokulturellt perspektiv innebär det att läsningen som situerad social praktik har
olika innebörd för skilda elever. Strävarna behövde längre tid för att lära sig
hantera alla de redskap som är förknippade med det komplexa i läsningens soci-
ala praktik. Naturligtvis tar det längre tid för somliga att bli läsande och skrivan-
de, men man kan inte slå sig till ro med ett sådant konstaterande. Här handlar det
enligt Wertsch (1998) om att byta verktyg. Han menar att det ofta är lämpligare
att använda ett annat redskap som leder utvecklingen framåt än att fokusera på
färdigheten. Det är användningen av speciella kulturella verktyg som leder till
utveckling. För att bättre svara mot elevernas behov skulle man exempelvis kun-
na använda flexiblare läsinlärningsmetoder, byta ut läromedlen och ge andra ty-
per av uppgifter.

Hur guidningen fungerar
Ur ett sociokulturellt perspektiv är samspelet med andra en väsentlig del av
lärandemiljön (Wertsch 1998, Säljö 2000) och läraren har en betydelsefull roll
som handledare (Vygotskij 1978) för elevens utveckling. Det sätt på vilket lära-
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ren handleder och kommunicerar med eleven kan ha en avgörande betydelse för
förståelsen. Våra erfarenheter gör vi tillsammans med andra och därför får kom-
munikationen en central plats genom språket som är tänkandets redskap (Bråten,
1998, Dysthe 1996, Säljö, 2000, Vygotskij 1978). Nedanstående exemplifierar
språkets roll i kommunikationen med andra:

C-klassens barn sitter på den sedvanliga morgonsamlingen och läraren för
ett samtal med dem. Idag handlar det om blommor och växter och sedan
om begravningar och hur det är när någon dör. Härefter övergår läraren
till att tala om förra veckans besök på ett experimentlaboratorium
- I fredags var vi på XL-labbet. Nu ska vi skriva om det besöket.
- Vilket experiment tycker ni var häftigast?
- Såpbubblan säger Eva
- Såpbubblan var ju rätt intressant. Vad hände?
/…/
- Hur var det med den där bollen? Vad hände då?
Läraren ställer ytterligare ett antal frågor för att påminna klassen om vad
de såg. /…/
- ni ska få ett papper var av mig där ni ska skriva om besöket. Jag ska
hjälpa er att komma igång. Smyg nu till era platser.
Efter att hon gått runt och delat ut papper skriver Clary på tavlan:
I fredags var vi på Teknikum.
- Vill man inte skriva som jag kan man skriva på ett annat sätt. /…../
Clary - Kommer ni ihåg vad de hette som visade oss, hjälpte oss?
Sten - Bernt och …….. Erik
Clary - Vad gjorde de?
Laila - Hjälpte oss
Arne - Visade oss
Clary - Vi fick pröva en massa experiment. Skriv ”jag tycker bäst om”,
om de olika experiment som ni prövade.
Samuel börjar genast skriva den överskrift som Clary skrivit på tavlan.
Hon vänder sig till honom och säger:
- Skriv så mycket du kan

(obs 20 sept år 2)

Läraren för ett samtal med eleverna och stundtals blir det en monolog från lära-
rens sida där hon försöker att dra in olika elever i samtalet. Clary vill friska upp
elevernas minne och ställer flera frågor och det tar en stund innan deras tankar
styrs in på experimentbesöket. Läraren försöker att skapa ett sammanhang för
lärande genom språkspelet i gruppen. Detta samtal är viktigt, klassen och läraren
erinrar sig tillsammans vad som har hänt. De förslag som kommer upp om vad
som hände vid besöket och de olika experimenten kan sedan användas av elever-
na som redskap i skrivandet. Här försiggår ett samlärande som kan utnyttjas av
den enskilde. Samtidigt är det en typ av guidning i grupp.

Individens lärandepotential utgörs av skillnaden mellan vad man klarar på egen
hand och vad man kan prestera med stöd av en mer kompetent person (Vygotskij
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1978). Vid eget arbete kan de barn som har svårigheter med läsandet kanske i
likhet med Selma C i det inledande exemplet få svårt att lista ut hur uppgiften
ska genomföras. Om eleven inte behärskar den kommunikativa praktik som läs-
ning utgör får han/hon bekymmer att med befintliga intellektuella och fysiska
redskap lösa uppgiften. Eleven behöver guidning av en mer erfaren person vilket
också skedde i fallet Selma C där Beata kom till undsättning. Genom det sociala
samspelet tillägnar sig Selma en kunskap som sedan blir individuell kunskap.
Vid andra tillfällen kan en stor del av arbetstiden gå till att vänta på läraren. Ett
alternativ blir att eleven arbetar efter en egen tolkning av uppgiften, vilket senare
kan innebära att hon/han kanske måste göra om uppgiften som i det följande ex-
emplet:

Eleverna arbetar med olika ljud i svenska språket. Stina F, som arbetar
med sj-ljudet, har tidigare frågat läraren hur hon ska göra. Den informa-
tion hon fick räckte inte utan hon behöver ytterligare hjälp och har länge
stått och väntat på sin tur och lyssnat när läraren samtalar med olika ele-
ver. Efter en stund vänder läraren Ester sig till Stina F:
- Stina nu är du här igen
Hon reser sig och går med Stina till hennes bänk, tittar i boken och säger
- k-ljudet med sj, det är med k. De fem orden här stavas inte med sj. Titta
här har du med a, å och u. Jag får faktiskt sudda här (hon suddar bort tex-
ten).
- Ska du skriva kyssar så stava rätt i alla fall.
Hon suddar och skriver dit det rätta. Stina sitter tyst, lyssnar och tittar på
när läraren rättar henne.
/…/
- Här ta och plocka ut dem med k. Vi gör så här. Här är den viktiga regeln
och den ska finnas vid varje ljud, här också. Sj-ljudet stavat med k ska
vara med.
Ester lägger ner pennan, ger Stina en klapp på axeln och går. Stina tittar
rakt ut i luften, suckar, tar pennan och lutar sig över boken och börjar
skriva.

(video 6 mars år 3)

Stinas tolkning av uppgiften var inte korrekt enligt läroboksförfattaren och lära-
rens synsätt. Det första samtalet med läraren gav inte Stina den information som
behövdes för att genomföra uppgiften. Inte heller läromedlet gav henne den in-
formation som krävdes. Således använde hon tiden till att på egen hand skriva
som hon uppfattade att uppgiften skulle genomföras. Det är inte alltid så enkelt
att tolka texten i läroboken, som oftast syftar till att genomföra en uppgift på ett
speciellt sätt. Utrymme för egna tolkningar finns inte. Förståelsen hänger bl a
samman med på vilket sätt läroboksförfattaren presenterar texten. Men det häng-
er också samman med individens läsförståelse.

Stina hade behövt guidning av läraren eller någon kamrat på ett tidigare sta-
dium. Stöd från lärarens sida i form av scaffolding kunde ha hjälpt Stina att ut-
veckla sina tankeredskap. Vid eget arbete förlitar sig läraren i stor utsträckning
på elevens egna resurser. Genom läromedlen i skolan och olika texter vi kommer
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i kontakt med, ställs vi inför utmaningar där det förväntas att vi kan läsa texter av
skilda slag. Kraven på att förstå innehållet är enligt Säljö (2000) idag högre än
tidigare då det inte fanns så mycket tryckt text.

Vygotskij (1978) framhåller det väsentliga i att eleven får guidning i syfte att
göra kunskapen till sin och på sikt kunna använda den på egen hand. I min studie
finns flera exempel som visar att informanterna inte klarar att påbörja och/eller ta
sig igenom en uppgift på egen hand. De skulle behöva mer ledning för att nå den
optimala utvecklingspotentialen och olika elever behöver olika mycket guidning
vid skilda tillfällen och i olika former:

Varje elev får ett häfte om Energi av Läraren. De samtalar om vad de ser
på bilderna. Genom frågor som läraren ställer berättar eleverna vad de ser.
Efter en stund ber Fanny dem att hämta sina böcker och sätta sig runt
borden för att skriva och rita om energi. Sven F sätter sig själv vid ett
bord och Fanny kommer och sätter sig bredvid honom. Han börjar med att
överst skriva sol - energi.
F - Vill du läsa själv eller vill du ha hjälp?
S - Ha hjälp
Fanny läser texten och förklarar för Sven. /…/
F – Börja och rita något man kan ha solen till. Jag kommer tillbaka och
hjälper dig att skriva.
Sven börjar med att rita en solros och efter en stund kommer Fanny till-
baka till honom.
F - Vad får din blomma energi ifrån?
S – Den får energi från solen och då kan den växa.
Läraren går till ett annat barn medan Sven sitter och väntar på att hon ska
komma tillbaka och hjälpa honom med skrivandet. Hon hinner aldrig
komma tillbaka och Sven gör inget mer.

(obs 13 sept år 2)

I den refererade situationen är det flera elever som behöver guidning och läraren
vandrar från den ena till den andra för att försöka hinna med alla. Den dialog
som utspelas mellan läraren och Sven F ger inte Sven det stöd som han behöver.
Innan samtalet hinner utvecklas, måste hon lämna honom för en annan elev.
Sven har ännu inte utvecklat sina tankestrukturer så att han kan hantera situatio-
nen på egen hand.

Det förekommer således situationer i båda miljöerna där informanterna ställs
utanför kontexten och där någon form av guidning hade underlättat barnets för-
ståelse. Utöver ovanstående exempel kan nämnas när Samuel C i september år 1,
tillsammans med övriga ska markera varje ord i en mening med en stav. Elever-
na ska lägga en stav framför sig för varje ord ingående i de olika meningar, som
läraren läser högt för gruppen. Samuel lägger två stavar när det ska vara tre och
tittar på övriga barn för att se hur de gör. Läraren har förklarat hur de ska göra,
men Samuel förstår ändå inte hur han ska använda verktyget, de fem trästavarna.
Det samtal som förs mellan lärare och elev kan leda till en djupare insikt men
behöver inte alltid göra det. Det är angeläget att läraren ser, hör eller på annat
sätt försäkrar sig om att eleverna har förstått vad de ska göra. En självklarhet kan
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man tycka men ändå svår när man som lärare står mitt i en undervisningssitua-
tion med 20 elever.

Miljön är ur ett sociokulturellt perspektiv utgångspunkten för lärande. Vi lär i
samspel och tillsammans kan vi mer än vi klarar på egen hand. Guidning av en
kamrat kan vara lika värdefull som guidning av en lärare. De refererade läran-
demiljöerna erbjuder olika möjligheter till samlärande. Generellt förekommer
oftare samarbete mellan eleverna i F-klassen vars miljö de två första åren erbju-
der denna arbetsform i högre utsträckning än i C-klassen. Läraren är den som
avgör graden av samlärande och kan som i följande exempel, genom sitt ageran-
de antingen uppmuntra eller begränsa samspelet mellan eleverna:

Stina F har valt att arbeta med Veckans ord vilket innebär att hon i en lä-
robok läser texten till en uppgift och utför det som står. I det här fallet är
det tio ord som handlar om böcker, exempelvis bibliotek, bokhandel, för-
fattare och bokmärke. Orden ska passas in i de meningar som står skrivna.
Efter en stund kommer läraren fram till hennes bänk och tittar ner i Stinas
bok
- Vad är detta Stina? Vad kan det vara av de tio orden? Har det något med
runt att göra?
Pojken bredvid lutar sig fram och försöker att hjälpa till.
- Conny får inte hjälpa till. Du ser det? (vänd till Stina)
Stina skriver in det rätta ordet medan läraren tittar på.
- Det är rätt, bokmärke, bra.

(obs 5 mars år 3)

En metod som har visat sig framgångsrik, och som jag nyss var inne på, är stöd i
form av scaffolding. Scaffolding betyder byggställning och innebär att läraren
arbetar med eleven där denne befinner sig och att de tillsammans bygger vidare i
kunskapsutvecklingen. En slags turtagande mellan elev och lärare. Termen scaf-
folding skulle med ett svenskt ord kunna kallas stöttning. Den gängse termen
även på svenska tycks dock vara scaffolding.

En metod, som förutsätter scaffolding och som har visat sig speciellt lämpad
för barn med en långsam läsutveckling benämns Reciprocal Teaching eller reci-
prok undervisning och förkortas RT (Palinscar & Brown 1984, Wertsch 1998).
Metoden beskriver processen i läsning, som en interaktion där det viktigaste är
att läsaren interagerar med texten. Detta förutsätter en dialog mellan läraren och
eleven utifrån samma text och leder till lärande. Metoden fick eleverna att an-
vända olika lässtrategier och bidrog till att öka de svagas förmåga genom att de
engagerades i olika aktiviteter. Det betyder att de genom reflektion över vad som
händer i det egna lärandet utvecklar sin metakognitiva förmåga, vilket i sin tur
leder till effektivare lärande. Istället för att enbart läsa texter och uttala ord fick
de formulera egna frågor baserade på texten, göra förutsägelser och summeringar
av texten samt klargöra svårigheter. Genom att de tvingades till att ta ställning
och höra den andres bedömning ökade deras eget reflekterande. Arbetssättet kan
användas individuellt likaväl som i små eller större grupper med klassläraren el-
ler med en speciallärare. I samtliga grupper ökade läsförståelsen. Palinscar och
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Brown (1984) skriver att RT är en metod där läsning skapar mening och bevarar
innehållet hos läsaren:

RT dedrives from theory that reading for meaning and retention –
what is regerred to as study reading – requires effort, a full re-
pertoire of comprehension strageies, and the flexibility to use these
strategies as the situation requires (s 66).

Skolan har sedan tidigare en lång tradition som förmedlare av kunskap. Den be-
havioristiska synen, att eleven ska fyllas med kunskap, var länge rådande (Mar-
ton & Booth 1997). Istället för guidning och ett ömsesidigt givande och tagande
mellan lärare och elev, där eleven är medskapare i lärandesituationen, visar ob-
servationerna att det i vissa situationer, företrädesvis i C-klassen, snarare var
förmedling av kunskap. Detta synsätt är inte förenligt med senare forskning om
undervisning som den exempelvis framförs av von Glaserfeld (1998) och social
konstruktivism eller det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000).

I ett tidigare avsnitt ställde jag frågan om vilken läsinlärningsmetod som pas-
sar vilka barn. Den frågan blir aktuell igen i mer generell bemärkelse: Vilka in-
satser behövs för vilka elever under vilka förhållanden? Det är enligt min mening
en intressant fråga. I de refererade exemplen både i detta och i föregående kapitel
framkommer att flera av informanterna skulle behöva guidning i olika hög grad
för att utveckla sin läsförståelse. På vilket sätt har skolan möjlighet att möta des-
sa elever? En fråga jag inte kan ge svar på, men förhoppningen är att skolan på
sikt, i större utsträckning än idag, kan skapa miljöer för lärande för att möta ele-
ver med olika bakgrund.

Hur aktiviteterna påverkar lärandet
I mitt försök att förstå klassrumsmiljöns betydelse för lärandet resonerar jag ut-
ifrån de tidigare redovisade aktiviteterna, Samling, Eget arbete, Styr-val och
Samtalsaktiviteter. Dessa aktiviteter fann jag frekvent förekommande i de båda
lärandemiljöerna och poängen med resonemanget är att försöka se hur de bidrar
till lärandet.

Samling
Dagliga samlingar förekommer i de båda klasserna. En noterbar skillnad är att
dessa samlingar oftast pågår mellan 40 och 60 minuter i C-klassen medan de va-
rar ungefär 5 - 20 minuter i F-klassen. Lärarna samlar barnen i syfte att diskutera
dagens program, olika aktiviteter eller att introducera en uppgift. Flera gånger i
veckan förekommer också högläsning. Samlingen är exempel på en aktivitet som
sker i samspel och där varje barn bör få komma till tals. I dessa samlingar förs ett
samtal mellan lärare och elever där några barn ofta kommer till tals medan andra
är tämligen tysta vilket ofta är samma barn. Lärarna försöker på olika sätt att
även få med de tysta barnen genom att rikta frågan direkt till dessa:
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Det är morgonsamling och läraren och barnen samtalar om olika ämnen.
/…/ Läraren vänder sig till Selma C:
- Selma?
- Min pappa var i fjällen och då fick jag den här (hon visar ett mjukisdjur
i form av en älg)
- Den var fin men nu ska vi fira en födelsedag. Hur var det att ha födelse-
dag och vara sjuk? (hon tittar på Aron)
- Tråkigt
- Nu tar vi almanackan, Maja får ta idag
/…/
- Vill någon berätta något efter helgen, Laila?
- Min lillebror fastnade med fingret i dörren
/…/
- Gabriel, vad har du haft för dig?

(obs 12 mars år 3)

Kommunikationen som ett utvecklande redskap är ett viktigt inslag och utgör en
av hörnstenarna i det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000). Enligt Vygotskij
(1978) utvecklar individen nya tankestrukturer genom språket. Utifrån detta per-
spektiv blir samlingen ett betydelsefullt inslag i lärandet. Det finns många röster
i ett klassrum och Dysthe (1996) menar att denna ”flerstämmighet” bör utnyttjas
medvetet. Hon framhåller att samtalet utgör en dimension av lärandet som om-
fattar både en social och en individuell aspekt.

De samtal som förs i de olika grupperna är således av betydelse för kun-
skapsutvecklingen. Vid samtal dyker samma ord upp, men i olika sammanhang
och får olika betydelser (Wertsch 1991) och individen lär sig handskas med des-
sa ord och begrepp i skilda kontexter.

Enligt Einarsson (1989) är termen samtal diskutabel i skolsammanhang där-
för att det vanligen bildar ett ojämlikt förhållande och bygger på fråga-
svarsmetoden. Vidare ifrågasätter Einarsson om kommunikationen i ett klassrum
medverkar till en utveckling av språket. Emellertid framhåller Einarsson att
samtalskonsten kan tränas. Generellt kan man säga att kommunikation kräver en
dialog i samtalet men att läraren inte alltid lyckas med detta. Einarsson (a a) jäm-
för också skolsamtalet med lotsning, vilket innebär att läraren på olika sätt ge-
nom sina frågor lotsar eleven fram till problemets lösning. Han framhåller att det
inte är självklart att samtalet leder till en positiv språkutveckling.

Wertsch refererar till Bakthin som fokuserar på helheten i kommunikationen
och menar att ett uttryck alltid måste tillskrivas någon och är en länk i kommuni-
kationskedjan. En av Bakthins mest centrala frågor är: ”Who is doing the tal-
king?” och hans svar är: ”At least two voices” (s 63). Med detta menar Bakthin
enligt Wertsch att den som talar uppfattas olika av var och en. Det handlar alltså
om en dialog som förs mellan talarens uttalande och det egna uttalandet, en pro-
cess där både yttre och inre tal involveras. Om vi överför detta till klassrummet
skulle det, om jag förstår Wertsch tolkning av Bakthin, betyda att varje elev kan
tolka lärarens uttryck på sitt sätt och kan få till följd att en uppgift skulle kunna
tolkas och genomföras på 15 - 20 olika sätt.
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Mot bakgrund av detta är det kanske inte så märkligt att eleverna ibland blir
osäkra på vad de ska göra eller vad som ska hända som i den tidigare refererade
uppgiften när eleverna i C-klassen ska rita och klippa ut äpplen och i exemplet
nedan när de ska tillverka kuvert:

Det är slutet av dagen och alla ska tillverka ett kuvert. Clary tar ett papper
och viker och förklarar hur de ska göra. Efter en lång instruktion säger
hon
- Alla bokstäver vi går igenom, får ni, och kan lägga i kuvertet.
Nu får alla välja ett papper och varje grupp (de sitter fyra och fyra) får en
kuvertmall att titta på. När det är dags att börja vika tycks flera barn ha
glömt hur man ska göra och har svårigheter med hur de ska vika. De blir
osäkra och flera ber om hjälp och behöver nya individuella instruktioner
för att slutföra uppgiften. Vi går runt och hjälper dem med olika moment.

(obs sept år 1)

I situationer som ovan, tolkar och genomför var och en uppgiften utifrån sina
egna förutsättningar eller väntar på hjälp för att kunna göra som läraren har de-
monstrerat. En del barn har glömt hur de ska göra och försöker att lösa uppgiften
på något annat sätt än det föreskrivna. Även om läraren hade tänkt sig en speciell
lösning. Det finns förmodligen mer än ett sätt att rita ett äpple på eller tillverka
ett kuvert. Istället är det mångfalden enligt Doverborg och Pramling (1995) som
är betydelsefull. Det sätt som eleverna handskas med verktygen (i de här fallen
papper, penna, kritor, sax och kniv), tar sig olika uttryck och den kreativitet som
många uppvisar är i sig utvecklande. Frågan handlar om vilket som är målet med
uppgiften. Är resultatet det viktigaste, att alla tillverkar en produkt som ser lika-
dan ut? Är det att få kunskap om hur ett äpple eller ett kuvert ser ut? Eller kan
det finnas andra mål? Målet uttrycks inte alltid tillräckligt tydligt av läraren och
kan vara en bidragande orsak till att eleverna inte förstår budskapet eller att det
får olika innebörd för olika elever.

En alltför lång samling är knappast avgörande för utveckling av begrepp och
kunskap utan kan istället bidra till att eleverna tröttnar och inte orkar lyssna.
Däremot är samlingen som aktivitet betydelsefull både ur social och ur språklig
synpunkt. Samlingen fyller olika syften där ett är att genom det kommunikativa
samspelet ge eleverna redskap för att utveckla kunskap. Ett annat är att vara en
plattform för det efterföljande arbetet med olika uppgifter. Ett tredje är att skapa
intresse för läsning och skrivning genom högläsning. Sammantaget kan man säga
i enlighet med Vygotskij (1978) att samlingarna bidrar till utvecklandet av nya
tankestrukturer hos individen.

Eget arbete
Eget arbete där eleverna får välja aktivitet utifrån ett särskilt planeringsschema
förekommer under stor del av dagen i F-klassen och vid ett par tillfällen varje
dag i C-klassen. Enligt Carlgren (1997) ersätts ofta klassundervisning med eget
arbete och betyder att eleven måste anpassa sig till detta. Österlind (1998) fann i
sin studie att samtliga elever anpassade sig till att använda planeringsboken vid
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eget arbete. Men de anpassade sig på kvalitativt olika sätt, där en del såg plane-
ringsboken som ett Rättesnöre och andra som en Räls. Författarens slutsats är att
eget arbete betyder olika saker för skilda elever och att innebörden dessutom för-
ändras över tid (s 131). Utifrån mina data kan jag inte utröna huruvida detta
stämmer med informanterna i innevarande studie, men jag kan ana en liknande
tendens. Däremot kan jag liksom Österlind (a a) konstatera att läraren blir mer av
en handledare och att hon indirekt styr arbetet.

I min studie finns barn i båda grupperna som har svårt att komma igång med
någon uppgift medan andra raskt hämtar en bok eller något material och börjar
arbeta omgående. Vilka val de gör avgörs troligen av vilka intressen de har.
Somliga väljer helst matematik, andra läs- och skrivuppgifter och några börjar
med det fria valet och väljer att pussla, rita eller spela spel. Ansvaret för vad man
lär sig flyttas således delvis till individen. För många innebär detta arbetssätt att
de lämnas mycket ensamma och är tvungna att välja, ibland mellan aktiviteter
som kan uppfattas som besvärliga. Exempelvis läsuppgifter där de inte alltid för-
står vad uppgifterna går ut på eller hur de ska genomföras. Det blir som Skolver-
ket (1999) fann, i den nationella kvalitetsgranskningen, att vid eget arbete ”häng-
er eleven i luften”. Ett exempel från en av observationerna under eget arbete, vi-
sar att det kan gå slentrian vid arbete i arbetsböcker med ifyllnadsövningar. Ele-
verna tar för givet att alla uppgifter löses på samma sätt, troligen mot bakgrund
av att de antingen inte har nått en automatiserad läsning och avstår ifrån att fråga
eller helt enkelt inte läser instruktionerna:

Eleverna har eget arbete och sitter i sina bänkar och arbetar med olika
uppgifter, som de själva har valt. Jag går runt och studerar deras arbete.
Några arbetar i Ärtan-serien där flera uppgifter handlar om att dra streck
mellan olika föremål. Flera av barnen drar streck där det står att de ska
måla föremålen gula respektive röda eller på annat sätt markera.

(obs 30 sept år 1)

Konstruktionen på uppgifterna är essentiell, att de är utformade så att eleverna
förstår vad de ska göra och att de är självrättande så att beroendet av läraren
minskar. Polson (2001) framhåller vikten av att erbjuda en variation av aktivite-
ter och att göra valen tillgängliga. Samtidigt ger valfriheten eleverna möjlighet
att lära sig att inse hur valen påverkar deras eget lärande. Här kan jag konstatera
att framför allt strävarna knappast är medvetna om vilka konsekvenser deras
undvikande av läs- och skrivuppgifter får för läsutvecklingen. De reflekterar inte
över vad det innebär när de tar långa pauser eller inte vill läsa eller skriva. Ett
sådant exempel är när Samuel C vid en lektions slut förtjust konstaterar; ”jag
hann inte skriva”. Eller som Sten C sa ”jag väljer matte för då hinner man myck-
et”. Mer reflektion och resonemang tillsammans med läraren kring det egna lä-
randet skulle kunna öka intresset och förståelsen för läs- och skrivaktiviteter.

De verktyg som miljön erbjuder är tänkta som en hjälp i lärandet, exempelvis
datorn i samband med olika läs- och/eller räkneuppgifter, kulramen vid lösandet
av räkneuppgifter, arbetsblad och arbetsböcker, papper, penna och kritor för att
öva bokstäver och siffror m m (Säljö 2000). Dessa redskap räcker dock inte all-



160

tid, som i exemplet ovan, när eleven inte behärskar eller kan hantera det aktuella
redskapet. I sådana lägen skulle det behövas andra verktyg eller guidning, som
jag varit inne på tidigare. En annan aspekt är att eleverna kanske inte alltid för-
står hur kunskapen ska användas därför att den många gånger inte är relaterad till
verkligheten. Den kommunikativa delen i undervisningen behöver i sådana fall
utökas. Samuel C ser de första åren inte kopplingen mellan lärandet i klassrum-
met och hur han kan använda kunskapen i verkligheten. Han har ännu inte insett
nyttan med att delta i läsning som situerad social praktik. Att i sådana situationer
resonera med eleven och få denne att fundera över det egna lärandet (metakog-
nition) har visat sig leda till utveckling.

Selma C, som i det inledande exemplet inte förstår hur hon ska sortera orden
i bokstavsordning eller Stina F, i sin strävan att försöka förstå vad Monstrens fö-
delsedagskalas handlar om, ställs tillsammans med flera av informanterna ibland
inför texter som de inte behärskar, eftersom de inte har nått läsnivån för automa-
tisering. Läsningen blir i sådana fall för långsam när uppmärksamheten måste
fokuseras på avkodningen. Denna långsamma access till orden är ett bekymmer
för de svaga läsarnas förståelse av texten (Adams 1990, Høien och Lundberg
1999, Lundberg 1984). I sådana och liknande situationer är läraren av betydelse
för lärandet, ja, kanske enda möjligheten för eleven att utveckla kunskap. I annat
fall kan det egna arbetet bli en börda och i sämsta fall stagnerar utvecklingen.
Resultatet visar att det är just i situationer när informanterna inte kan hantera lä-
get som de gör något annat och undviker läs- och skrivaktiviteter. Det är angelä-
get att det egna arbetet känns meningsfullt och att man som elev behärskar situa-
tionen.

Några av informanterna uttryckte att ”det är inte roligt med för mycket eget
arbete”, vilket jag tolkar som att de i vissa lägen efterlyser en balans emellan
klassundervisning och eget arbete. Målet med eget arbete enligt min tolkning är
att göra arbetet roligare genom att göra egna val. Det är också ett sätt att lära
barn att ta ansvar för sitt lärande och utnyttja tiden på ett meningsfyllt sätt.

Styr-val/pseudoval
I samband med eget arbete förekommer ofta det jag kallar för Styrval, eller med
ett annat ord pseudoval, i de båda klasserna. En aktivitet som jag har funderat en
del över därför att de flesta val eleverna får göra endast till viss del innebär ett
val. ”Valet” kan bestå i att de ska rita och skriva vad de vill, men det ska handla
om ett djur, en saga eller vad de upplevt under helgen. Ett annat exempel är pla-
neringsboken. I denna har läraren bestämt att de får välja mellan ett visst antal
uppgifter i matematik respektive läsning/skrivning. Ett val är helt fritt, nämligen
när de kan välja om de vill rita, spela spel eller pussla och också välja vilket av
de tillgängliga spelen eller pusslen de vill använda. Ramarna är således satta av
läraren och valet blir tämligen begränsat.

Att själv få välja är lockande för många barn. För andra kan det som redan
nämnts mest kännas frustrerande. Hur är det då när uppgiften ska liknas vid ett
val men till stor del styrs av läraren? Här uppfattar jag att flera av informanterna
i C-klassen blev osäkra därför att de inte förstod eller var säkra på vilket friut-
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rymme de hade. En sådan situation där osäkerhet rådde var när Laila skulle skri-
va berättelsen om När jag går in genom grinden.

I andra sammanhang är uppgiften tämligen styrd av läraren men uppfattas av
eleverna som ett sätt att genomföra den på. Det refererade exemplet med Gabriel
och hans takäpple är ett sådant tillfälle. Denna osäkerhet bland barnen i vissa
”valsituationer” är förmodligen inte påtaglig för läraren.

Ibland kan det ta lång tid från det att läraren introducerar en uppgift tills barnen
börjar skriva eller tillverka något, vilket försvårar genomförandet om barnen inte
ges valmöjligheter, exempelvis som i den nyligen refererade situationen, där ele-
verna ska tillverka kuvert som de senare under terminen ska använda till att läg-
ga de bokstäver i som läraren går igenom under terminen.

Det kommunikativa samspelet vid instruktionen i de båda exemplen, avsedd
att underlätta tillverkningen, får snarare motsatt effekt och gör eleverna osäkra i
hanteringen av uppgiften. Under genomförandet utspelas sedan olika samtal
mellan eleverna och mellan de vuxna och eleverna. Som jag ser det stramar lära-
ren åt snarare än lämnar ansvaret till eleverna att få genomföra uppgiften på skil-
da sätt. Som jag nämnt är mångfalden väsentlig i undervisningssituationer. Det
finns inte ett utan flera sätt att genomföra en uppgift på eller lösa ett problem. Ett
flexibelt arbetssätt med utgångspunkt från det egna intresset underlättar förståel-
sen för olika elever.

Genom att låta elever få välja hjälper man dem att ta ansvar för sina hand-
lingar och de lär sig att se olika möjligheter och ta konsekvenserna av sina val.
Samtidigt ska vi inte glömma att det finns elever som har svårt att välja och som
trivs med styr-val.

Samtalsaktiviteter
Aktiviteter med komponenterna samtala – lyssna - rita - läsa - skriva finns dagli-
gen såväl i C-klassen som i F-klassen. Som exempel kan nämnas att barnen i F-
klassen varje måndag för en dialog med läraren om vad som hänt under helgen
och sedan skriver och ritar barnen vad de har upplevt i Måndagsboken. Ett annat
exempel är Vårboken där de beskriver vårblommor. I C-klassen har eleverna en
Höstbok och med jämna mellanrum skriver och ritar barnen i denna, ofta före-
gången av en instruktion från lärarens sida. Andra böcker, är den där de skriver
om sin familj, eller läxboken där de ritar utifrån ett specifikt mönster, exempelvis
en cirkel eller några siffror, som läraren ritat i varje bok, som utgångspunkt för
elevernas egen fantasi.

Första året är ritandet i fokus och det är som Björk & Liberg (1996) framför
att i år 1 är bild och text varandras förutsättningar. I år 2 och år 3 blir klassernas
uppgifter mer avancerade och läsning eller sökning efter fakta på Internet till-
kommer. Texten upptar ett större utrymme och ritandet kommer för många i
andra hand. Eleverna är inte längre lika beroende av att göra bilder utan bilden
blir en illustration till texten (a a). Den här typen av övningar var vanligt före-
kommande i klasserna, och är ett sätt att skapa intresse för det skrivna ordet och
ge eleverna en möjlighet att utveckla den skriftspråkliga förmågan. Övningarna
fanns med varje dag och över tid förändrades mönstret så som Björk och Liberg
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beskriver. För majoriteten av elever upptog ritandet första året ett större utrymme
och intresse medan texten stod i centrum tredje året. Flera informanter startade
även tredje året med bilden för att därefter skriva en text.

Läsning och skrivning är varandras förutsättningar (Adams 1990, Björk &
Liberg 1996, Ahl 1998) och viktiga inslag i undervisningen. Den språkliga med-
vetenheten stärks genom arbete med stavelser och ljud, ord, meningar och hela
texter. Efter att ha analyserat ett antal aktiviteter har jag funderat över på vilket
sätt intresse skapas för läsning och skrivning. Lärarna använde sig av olika prin-
ciper. Är det genom samtal och ett relativt stort frirum i skrivandet eller är det
med instruktioner alternativt berättelser och stödord? Eller finns det andra sätt att
skapa intresse? Eftersom samtalsaktiviteter förekommer dagligen menar jag i
enlighet med Dysthe (1996) och Vygotskij (1978, 1986) att dessa aktiviteter är
av stor betydelse för utvecklingen av nya tankar och av abstrakt tänkande.

Enligt min mening finns det inget generellt svar på hur intresse skapas utan
somliga tekniker är mer lämpade för vissa elever och andra tekniker för andra.
Följaktligen är mångfalden avgörande och genom att behärska en repertoar av
metoder kan man som lärare underlätta förståelsen och lärandet för eleven.
Primärt handlar det om att eleverna upplever det meningsfullt och lustfyllt.
Verktygen erbjuder enligt Wertsch (1998) möjligheter och begränsningar. Indi-
videns livsvillkor förändras och även hans/hennes sätt att använda det kulturella
vektyget förändras över tid, vilket har åskådliggjorts i beskrivningen av lärande-
processen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att kunna behärs-
ka ett antal kulturella verktyg i det komplexa samspel som läslärande innebär.
Det betyder att ju större valutrymme ju större chans till förståelse. I syfte att ska-
pa mening, är det önskvärt att i större utsträckning än vad denna studie visar,
utgå ifrån den enskildes intresse vid exempelvis skrivövningar.

Gemensamt för de allmänt förekommande aktiviteterna i lärandemiljön är att de
innehåller komponenterna språk – tanke – handling. Samtliga är centrala faktorer
i Vygotskijs och den sociokulturella teorin. Genom språket föds en tanke som le-
der till handling. Exempelvis i samtalsaktiviteter eller i samlingen där eleverna
lyssnar mycket och där språkspelet ger dem tankar att använda i samband med
genomförandet av olika uppgifter, såväl i givna uppgifter som vid eget arbete.
Det startar med ett kollektivt lärande, samlärande, för att övergå till individuella
tankar och lösningar.

Sammanfattning
I innevarande kapitel har jag granskat lärandemiljön med utgångspunkt från hur
läsinlärningsmetoderna används, hur guidningen fungerar och hur olika aktivite-
ter påverkar lärandet.

Tendensen i resultatet visar att det inte går att urskilja något mönster vad
gäller sambandet mellan lärarnas läsinlärningsmetoder och informanternas läsut-
veckling. I båda klasserna befinner sig informanter som närmar sig läsningen på
ett positivt och konstruktivt sätt medan andra har en mer restriktiv hållning. Oli-
ka läsinlärningsmetoder passar olika barn och metodiken bör tillämpas på ett
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flexibelt sätt och anpassas till den enskildes förutsättningar. Med stor försiktig-
het, p g a en liten undersökningsgrupp, vill jag dock framhålla att tendensen i re-
sultatet avseende den skriftspråkliga utvecklingen, visar en viss fördel åt F-
klassen. Samtidigt finns det elever i F-klassen vars utveckling troligen skulle
gynnas i C-klassen och tvärtom.

Alla elever och strävarna i synnerhet behöver handledning av skilda slag för
att nå zonen för optimal utveckling. Det kommunikativa samspelets betydelse vi-
sar sig på olika sätt. Det kan både vara hindrande, förvirrande och utvecklande
för lärandet. Flera exempel visar att informanterna inte klarar att påbörja
och/eller att genomföra en uppgift utan ledning från lärarens sida.

De olika förekommande aktiviteterna bidrar i högre eller lägre utsträckning
till lärandet. Genom att delta i den sociala praktik som läsning utgör får eleverna
efter hand redskap för att hantera verkligheten. Ett sätt att skapa en flexibel miljö
och ge eleverna olika verktyg som bidrar till förståelsen, är exempelvis att an-
vända en repertoar av metoder och uppgifter. Somliga tekniker är mer lämpade
för vissa elever och andra tekniker för andra och det är mångfalden som är avgö-
rande. Med detta menar jag att en uppsättning av metoder, aktiviteter, uppgifter
etc att välja mellan ger större möjligheter till utveckling. Språk – tanke – hand-
ling är grunden i Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet och också
centrala i denna avhandling. Samtliga aktiviteter inrymmer i någon bemärkelse
språk – tanke – handling och blir därför betydelsefulla redskap i lärandet och bi-
drar på skilda sätt till att skapa ny kunskap.
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KAPITEL 8
Det pedagogiska mötet

Inledning
Jag återgår till figuren från avsnittet Avhandlingens disposition (kapitel 1) av-
sedd att illustrera hörnstenarna i denna avhandling, nämligen individ, miljö och
det pedagogiska mötet. Vad händer i det pedagogiska mötet? I detta kapitel för-
söker jag besvara frågan: Hur kan informanternas lärandebeteenden förstås i
relation till lärandemiljön? För att erhålla en djupare kunskap om hinder och
möjligheter i den skriftspråkliga utvecklingen är det just i studier av mötet mel-
lan elev och lärandemiljö detta kan framträda. Fokus är på samspelet individ –
lärandemiljö. Individperspektivet belyses utifrån eleven-i-miljön och miljö-
aspekten utifrån eleven-i-miljön. Dessa bildar en helhet, individens lärande är
beroende av miljön och miljön är kopplad till individen och intentionen är att här
ge en samlad bild av den tendens resultatet visar.

I mötet finns förväntningar, från både elever, lärare och föräldrar. Eleverna
kommer till skolan med olika erfarenheter och skilda bakgrunder och möts av re-
spektive klassrums utformning och undervisningens organisering. Mitt intresse
har riktats mot hur miljön möter individen och med utgångspunkt från dels Vy-
gotskijs teori och till vissa delar ett sociokulturellt perspektiv, dels Bernsteins te-
ori om pedagogiska processer vill jag belysa informanternas lärandeprocesser
utifrån den lärandemiljö de vistas i.

Individ MiljöLärande
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Lärandet i klassrummet är en av många arenor för lärande och kan inte ses
isolerat från vad som händer utanför skolmiljön. Barn vistas i andra praktiker,
exempelvis hemmet och olika grupper och som i hög grad inverkar på lärandet.
Samspelet med andra bidrar till en förändring i tänkandet. Jag menar att olika
kontexter vari barnet befinner sig är avgörande för lärandet liksom den kommu-
nikation och det samspel som förekommer mellan individer. Vi rör oss mellan
olika sociala praktiker vilka alla ger oss erfarenheter som vi bär med oss in i det
mer formella lärandet i klassrummet.

Lärandet beskrivs i denna avhandling med utgångspunkt från både individu-
ella och sociala aspekter. Lärandet är en process där eleven är medskapare och i
det pedagogiska mötet infinner sig en specifik relation mellan den enskilde indi-
viden och lärandemiljön och skeendet i denna miljö. Resultatet visar att infor-
manterna närmar sig skriftspråket på skilda sätt beroende på sina egna förutsätt-
ningar och/eller utifrån det sätt de förstår situationen. De kollektiva resurser som
erbjuds i den aktuella läspraktiken, den språkliga kommunikationen och det sam-
spel som förekommer, uppfattas och utnyttjas på skilda sätt av olika barn.

Centralt i det sociokulturella perspektivet är att lärandet varierar när förhål-
landena varierar (Säljö 2000). Detta är intressant och en viktig pedagogisk ut-
gångspunkt i dagens samhälle där det ofta diskuteras, och också poängteras i
Lpo 94 (1998) på vilket sätt skolan kan möta individen och utgå ifrån vars och
ens förutsättningar. Inom skolans värld har det varit vanligt att fokusera på indi-
viden och vid svårigheter antas problemet ofta ligga hos individen och inte i or-
ganisationen.

Från en individualpsykologisk inriktning har det inom läsforskningen under
det senaste decenniet vuxit fram en större helhetssyn, där interaktionen med
skriven text och med andra människor får en framträdande plats, något som jag
uppfattar som positivt och som eventuellt kan bidra till att skapa miljöer som i
större utsträckning än idag kan öka elevernas förståelse för handskriven och
tryckt text. von Wright (2000) framhåller att det sätt på vilket läraren uppmärk-
sammar individen i undervisningssituationen får betydelse för utvecklingen. Ele-
verna är således beroende av vad läraren väljer att uppmärksamma och vad ele-
verna uppmärksammar hänger samman med deras tidigare erfarenheter. Enligt
Bagga-Gupta (2001) uppfattar barn uppgifter på olika sätt beroende på hur de
relaterar sig till sammanhanget.

Många barn upplever skolan som svårförståelig. Det som utspelas i klass-
rummet är inte självklart för var och en. Enligt Wertsch (1998) kan det som er-
bjuds i klassrummet i form av intellektuella och fysiska redskap vara både ut-
vecklande och icke utvecklande. Utvecklande, under förutsättning att eleven kan
handskas med bokstäverna som ett intellektuellt redskap för att foga samman ord
och kunna läsa texter. För somliga elever framstår detta som alltför abstrakt och
de behöver guidning för att utvecklas. Resnick (1987) menar att alla i en skol-
klass inte kan tolka komplexa texter eller föra en skriftlig argumentation. Det
handlar om att skolan ändrar på systemet och försöker att hitta vägar som kan ut-
veckla tänkandet hos alla elever.
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Synlig respektive osynlig pedagogik
C-klassen och F-klassen är två lärandemiljöer som uppvisar likheter och skillna-
der och som möjliggör lärande på olika sätt för olika elever beroende på vars och
ens förutsättningar.

För att synliggöra variationen i den pedagogiska praktiken och förstå kom-
plexiteten i lärandet behövdes ytterligare ett analysredskap. Bernsteins (1990)
begrepp synlig och osynlig pedagogik visade sig användbara för att belysa skill-
nader och likheter mellan de två klassrumsmiljöerna. Jag använde också
Bernsteins ”regler” för pedagogiska praktiker. Han menar att all pedagogisk
praktik styrs av tre regler som kan vara antingen explicita eller implicita och som
styr verksamheten; hierarkiska regler, sekvensering alternativt temporegler samt
kriterieregler. Pedagogiska praktiker kan således styras på olika sätt genom:

-  1) explicita hierarkiska regler alternativt 2) implicita hierarkiska
regler

-  3) explicita sekvensering/tempo regler eller 4) implicita sekvense-
ring/tempo regler

- 5) explicita eller 6) implicita kriterieregler

Hierarkiska regler handlar om hur sändaren eller överföraren lär sig att bli en
sändare och förvärvaren att lära sig att bli en förvärvare. Denna process är för-
enad med förvärvandet av regler för social ordning, karaktär och beteende, vilka
utgör villkoren för lämpligt uppträdande i den pedagogiska relationen. I dessa
regler ligger förutsättningen för varje pedagogisk relation. 1) Vid explicita regler
är maktförhållandena i gemenskapen mycket tydliga och 2) tvärtom när reglerna
är implicita. Exempel på en underförstådd hierarki är när eleverna arbetar ut-
spridda på olika ställen och det kan vara svårt att finna läraren. Makten är maske-
rad eller gömd och läraren agerar indirekt.

Sekvensering (pacing) indikerar takten eller tempot, vilken tid man har på sig
för att färdigställa något och i vilken ordning barnet förväntas lära sig något. Allt
kan inte ske omedelbart utan det föreligger en progression och därför måste det
enligt Bernstein finnas sekvenseringsregler. 3) Explicita sekvenseringsregler re-
glerar barnets utveckling, vanligtvis i termer av deras ålder. Dessa regler kan
vara inskrivna i studieplaner (exempelvis planeringsboken), läroplaner, finnas i
uppföranderegler och för bestraffning eller belöning. Eleven har en viss med-
vetenhet om den tidsmässiga planeringen. 4) Vid implicit sekvensering är det
endast läraren som är medveten om den tidsmässiga planeringen.

Kriterieregler handlar om vad som är rätt eller fel och bra respektive dåligt.
5) Vid explicita kriterieregler blir eleven medveten om vad det handlar om efter-
som läraren då uppmärksammar barnet på vad hon/han har missat i texten eller
teckningen. 6) Vid implicita regler vet eleven generellt inte vad hon kommer att
möta, men utrymmet för den egna kreativiteten blir större.

Bernstein (a a) menar att den synliga pedagogiken innefattar explicita hierar-
kiska, sekvens/tempo och kriterieregler och den osynliga pedagogiken samma
regler men implicita. Den förra kännetecknas av att den fokuserar på elevens
prestationer och externa produkter samt på skillnader mellan barnen. Det betyder
också att det kan finnas underförstådda regler eller meddelanden.
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I den osynliga pedagogiken är reglerna synliga enbart för läraren och det är
eleverna som framstår som huvudaktörer i det pedagogiska rummet medan lära-
ren styr på ett omärkligt sätt. Denna pedagogik värderar inte skillnader mellan
individer eller graderar dem utan lägger tonvikten på det inre tillvägagångssättet
för att förvärva förmågor (kognitiva, lingvistiska, motivation etc). Tanken är att
denna procedur delas mellan eleverna och fokus liger på vilka proces-
ser/kompetenser var och en bär med sig.

I syfte att åskådliggöra en synlig respektive osynlig pedagogik i de båda klass-
rumsmiljöerna nyttjar jag Bernsteins begrepp klassifikation och inramning. Klas-
sifikation beskriver hur förhållandet mellan ämnen, elever och lärare ser ut. In-
ramning handlar om undervisningsprocessen i den pedagogiska praktiken och in-
rymmer lärarens kontroll och elevernas inflytande över aktiviteter, tid, gruppin-
delning och integration. Som exempel kan nämnas vilken tid eleverna har till sitt
förfogande att lära in de enskilda bokstäverna och vem som har kontroll över in-
nehållet i undervisningen, sekvenseringen, tempot och arbetssättet.

Variationen i olika undervisningssituationer avgörs av förhållandet mellan
principerna för klassifikation och inramning. Enligt Bernstein (1990) är det en
pedagogisk kod som fastställer förhållandet. Med kod åsyftar Bernstein en regle-
rande princip som gör det möjligt att känna igen det specifika i ett sammanhang.
Och att undervisningen i exempelvis ett klassrum skapas inom den pedagogiska
kod som existerar. Variationen kan uttryckas i svag eller stark klassifikation re-
spektive svag eller stark inramning. Hur klassrummen gestaltar sig kan således
formuleras i fyra olika kombinationer. Jag vill poängtera att det inte är frågan om
någon värdering av lärandemiljöerna utan enbart ett sätt att visa på skillnader och
likheter emellan dem.

Vid beskrivning av den pedagogiska miljön i mina båda klassrum har jag ut-
gått ifrån Ahls (1998) modell där hon beskriver olika aspekter avseende klassifi-
kationens och inramningens styrka.

Aspekter som hänför sig till klassifikation kan vara:
Åldersgruppering
Nivågruppering
Uppdelning mellan ämnen
Arbetsfördelning efter yrkesprofession
Uppdelning av lokaler för olika ändamål

Aspekter avseende inramning:
Kontroll över överförings- och förvärvsprocessen
Kontroll över elevernas läsutveckling
Uppläggning av läsundervisningen
Tempo i undervisningsprocessen

Utifrån dessa aspekter har jag funnit att C-klassen utmärks av en stark klassifi-
kation respektive en stark inramning. F-klassen befinner sig de första två åren
någonstans mittemellan en stark och svag klassifikation respektive en svag in-
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ramning. Tredje året liknar den pedagogiska praktiken C-klassens med både en
stark klassifikation och inramning.

Mer preciserat framträder en stark klassifikation såväl som en stark inramning i
C-klassen enligt följande:

• Åldershomogen undervisning som ofta är ämnesbunden.
•  Ett rum till förfogande och bestämda platser i bänkar vilket ger be-

gränsade valmöjligheter och begränsat utrymme för samlärande.
• Lärarstyrd undervisning blandat med eget arbete där eleven kan välja

inom givna ramar.
•  Lärarkontroll över uppläggning, utveckling och tempo i läsundervis-

ningen.
•  Yrkesmässig arbetsfördelning pedagogerna emellan. Vad gäller den-

na aspekt kunde noteras att lärarens planering av skolarbetet styrde
förskollärarens arbete i och utanför klassrummet. Skolans tradition
som lärande organisation är således överordnad förskolans. Förskole-
relaterade aktiviteter och metoder användes huvudsakligen när för-
skolläraren på egen hand arbetade med en större eller mindre grupp
barn. Sådana aktiviteter var att tillverka ramar till självporträtt, baka
äppelkaka när det talades om äpplen eller samla naturmaterial till ett
collage. Det kunde också vara att arbeta med en mindre grupp barn
med aktiviteter relaterade till matematik eller läsning/skrivning. Ex-
empel på det senare är sagoläsning eller att finna föremål som hade
anknytning till den bokstav eleverna för tillfället arbetade med.

F-klassen utmärks i vissa avseenden av en stark klassifikation och i andra avse-
enden av en svag klassifikation och av en svag inramning:

•  Åldershomogen och åldersintegrerad undervisning samt nivågruppe-
ringar.

•  Flera rum att välja emellan och eget val av arbetsplats ger ökade
möjligheter till samlärande.

• Eget arbete överväger och eleverna planerar inom ramen för det ma-
terial och de aktiviteter som de har tillgång till i klassrummet.

• Dold sekvensering.
•  Emellanåt lärarledda instruktioner i åldershomogena eller åldersin-

tegrerade grupper och nivåanpassat
• Läraren har kontroll över sekvensering, tempo och innehåll.

Sammanfattningsvis tyder resultatet på en synlig pedagogik i C-klassen med en
tämligen hög grad av lärarstyrning och stark kontroll över undervisningens upp-
läggning. Utgångspunkten är åldershomogena grupper och arbetsfördelning i en-
lighet med yrkesprofessionen. F-klassen utmärks de två första åren av en osynlig
pedagogik och det förekommer både åldershomogen och åldersintegrerad under-
visning samt nivågrupperingar i läsundervisningen. Eget arbete överväger och
läraren styr indirekt. Undervisningen är elevcentrerad och de väljer själva i vil-
ken ordning och takt de ska lära sig bokstäverna. Tredje året sker en övergång till
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en synlig pedagogik och undervisningssättet påminner i hög grad om det i C-
klassen.

Relationen individ – miljö
Utifrån det redovisade resultatet där jag har skildrat den enskildes lärandeproces-
ser synliggörs ett tydligt mönster och som genom triangulering av skilda data
pekar på tendenser i informanternas lärande. Över tid har det utkristalliserats tre
grupper vilka kan tillskrivas vissa specifika drag och dessa grupper relaterar sig
till miljön på skilda sätt.

Löparen, gångaren och strävaren utnyttjar lärandemiljön på olika sätt och ut-
vecklar olika beteenden under vägen. I samspelet med andra i den aktuella kon-
texten hanterar de verktygen och utvecklar förståelsen för läsandet på skilda sätt.
De gemensamma dragen och tendensen i lärandet är densamma för respektive
grupp även om varje barn är unikt. Beteendemönstret i lärandet är tydligt för re-
spektive grupp medan individen i gruppen inte kan betraktas som statisk. Jag
menar att även om det finns ett mönster, som är utmärkande för respektive grupp
är det fullt möjligt för individerna i en skolklass att över tid befinna sig i olika
grupper beroende på hur deras lärande utvecklas. Det optimala vore att samtliga
förflyttade sig till löpargruppen.

Mitt resonemang om de olika grupperna och de specifika drag som utmärker
respektive grupp, kan kanske uppfattas som något riskfyllt i en praktisk använd-
ning. Risk i den bemärkelsen att gruppindelningen kan uppfattas som alltför ste-
reotyp. Min avsikt är inte att de beskrivna mönstren ska betraktas som alltför
snäva och styrande. Poängen med beskrivningarna är att öppna för ett seende och
peka på att olika elever närmar sig skriftspråket på skilda sätt. Denna kunskap
ska ses som en hjälp i att upptäcka elever som i sitt lärande använder mindre
framgångsrika vägar.

Löpare utmärks av att de har en god förförståelse för vad läsning och skriv-
ning kan vara. De är intresserade av skriven och tryckt text och motiverade att
lära sig samt har en god självtillit. Löparen läser efter några veckor i skolan och
författar tidigt egna texter, är självständig och tar egna initiativ. Avståndet till
klasskamraterna ökar under åren.

Gångare har en tämligen god förförståelse. Det sker en växling mellan perio-
der av framåtskridande och stagnation. Även intresset för läsning växlar över tid
liksom att motivationen och självtilliten varierar. Gångaren lär sig läsa under för-
sta året och det egna skrivandet ökar efter hand. Hon/han behöver stöd och upp-
muntran i högre eller lägre grad under de tre första skolåren. Det är inte självklart
vilken riktning lärandet tar och man kan tänka sig att elever vandrar från gångare
till såväl löpare som strävare.

Strävare utmärks av att de har en långsam utveckling och i allmänhet kom-
mer till skolan med en outvecklad förförståelse. Intresset är svagt och motivation
och självtillit jämförelsevis låg. Strävarna behöver mycket stöd i sitt lärande och
uttrycker svårigheter med att läsa och skriva samtidigt som somliga inte tycker
det är roligt att läsa. Även en strävare som inte direkt ber om hjälp, behöver hjälp
och det är angeläget att läraren finns till hands för dem. Till en början undviker
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de läs- och skrivaktiviteter oftare än övriga och de har problem med att förstå
nyttan med läsning, vilket kan vara en kognitiv svårighet eller en konsekvens av
tidigare erfarenheter. Läsningen automatiseras under andra eller tredje året men
läsförståelsen ligger inte i linje med åldern. Dessa elever reproducerar och kopie-
rar texter i högre omfattning än de producerar egen text, men skrivandet ökar
trots svårigheterna andra eller tredje året.

Störst utrymme ägnas i det följande åt strävarna, eftersom denna grupp upp-
visar ett mindre konstruktivt lärandebeteende än övriga.

Löparna i miljön
Löparna griper sig an och närmar sig de olika läs- och skrivuppgifterna med stor
iver. De vill lära sig och gör det i samspel med kamraterna och de artefakter (=
uppgifter, böcker, material etc) de har tillgång till. De närmar sig skriftspråket på
ett konstruktivt sätt vilket leder till framgång. Deras kunskaper förstärks genom
att de efter hand får tillgång till extra uppgifter och svårare läromedel. Läraren
bekräftar dem och uppmuntrar deras framsteg. Ludvig och Leif i F-klassen tar
för sig i det friutrymme som erbjuds och botaniserar i hela floran av artefakter
som finns tillgängliga. Ludvig F, Leif F och Laila C stöter inte på problem därför
att de behärskar verktygen och kan ta till sig innehållet i läromedlen. De ses
ständigt sysselsatta och är mindre beroende av läraren som istället kan ägna sig
åt andra elever.

Carlgren (1999) menar att det många gånger är en kampsituation mellan vad
eleven vill och lärarens önskemål. Detta är inget problem vad gäller Ludvig och
Leif. Däremot stämmer lärarens intentioner i C-klassen inte alltid med Lailas
önskan vilket resulterar i att Laila genomför de förelagda uppgifterna tämligen
långsamt och istället ägnar sig åt eget skrivande. Hon ”älskar att skriva berättel-
ser” och i hennes bänk finns exempel på sagor, tankar eller dylikt som hon för-
fattat på egen hand. Trots sin goda läs- och skrivförmåga visar Laila en form av
osäkerhet och söker bekräftelse på att hon gör rätt. Jag skulle vilja beteckna hen-
ne som ledtrådssökare samtidigt som hon uppvisar kreativitet och självständig-
het. Mekaniskt skrivande eller arbete med strukturerade uppgifter ger inte utlopp
för hennes fantasi utan tycks minska hennes skrivarlust. Enligt Wistedt (1987) är
det viktigt att individen känner att skolarbetet har en mening och att hon/han har
ett intresse för ämnet. Jag har varit inne på att olika miljöer passar bättre eller
sämre för olika elever och jag har lekt med tanken att flytta elever mellan F och
C-klassen. Min tolkning är att Laila skulle växa och blomma i F-klassen, vars
miljö utmärks av ett friare arbetssätt med dold sekvensering och mindre kontroll
från lärarens sida. Här kunde hon i större utsträckning göra egna val och få ut-
lopp för sitt kreativa skrivande.

Resultatet visar att de alla tre har den erfarenhet som krävs för att ta till sig
den skriftspråkliga praktik som erbjuds i de båda lärandemiljöerna. De reflekte-
rar över sitt eget lärande och använder sina intellektuella och fysiska redskap för
att utveckla sin förmåga. Genom att de behärskar redskapen kan de använda och
utnyttja dem till att se nya saker och därmed utveckla sina tankestrukturer vilket
leder till nya kunskaper. De når stadiet för ortografisk läsning under första eller
andra terminen i skolan och ortografisk skrivning något senare.
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Gångarna i miljön
Gångarna har en mer ojämn utveckling och deras beteenden växlar över tid lik-
som deras beteenden skiftar i större omfattning än i de andra grupperna. Till viss
del kan man kalla dem sökare. De prövar sig fram och söker med hjälp av olika
redskap lära sig att läsa och skriva. Alla tre behöver stöd och uppmuntran för att
fullfölja förelagda uppgifter. Ibland ber de om hjälp eller sitter och väntar på lä-
raren, som då resonerar med dem om vad de skall skriva och/eller hur en uppgift
skall genomföras.

Vid skolstarten undviker Gerd F aktiviteter med läsning och skrivning troli-
gen p g a bristande kunskaper i svenska språket men hon blir efter hand mer mo-
tiverad och hennes intresse för och arbetet med olika uppgifter leder till att hon
utvecklas parallellt med kamraterna. Innan detta intresse utvecklades, uppvisar
hon ett ”Följa John –beteende”, d v s hon kopierar lärarens texter eller ritar och
skriver exakt det någon kamrat gör. Förklaringen ur ett sociokulturellt perspektiv
kan vara att Gerds resurser till en början är otillräckliga för att hantera läsningens
sociala praktik. Hennes kulturella bakgrund ser annorlunda ut än den skolkontext
hon möter, exempelvis det friare arbetssätt som råder i F-klassen. Gerd förstår
inte hur hon skall handskas med situationen, tillgängliga artefakter eller den in-
formation som ges och undviker därför till en början läs- och skrivaktiveter.
Eventuellt skulle hennes lärande ha underlättats om hon hade vistats i C-klassen
med en högre grad av kontroll och en mer strukturerad undervisning. Hennes in-
teraktion med kamraterna och/eller läraren utvecklas under åren och detta sam-
arbete gör att hon presterar mer än vad hon förmår på egen hand. Genom att hon
får guidning har hon också större möjligheter till att optimalt kunna utnyttja det
Vygotskij (1978) kallar ”the zone of proximal development”, vilket blir mest
påtagligt under tredje skolåret.

Guns och i viss mån Gabriels motivation dalar under terminens gång. Jag
uppmärksammar Gun F i november då det visar sig att hon sackar efter och be-
höver mycket stöd i sin läs- och skrivutveckling. Fanny har svårt att motivera
henne för olika uppgifter och någon förklaring till hennes bristande intresse fin-
ner läraren aldrig. Gun verkar trött på att läsa och skriva och det tar lång tid för
henne att genomföra olika uppgifter. Hon får extra stöd andra året och under
tredje året närmar hon sig uppgifterna med större entusiasm. Läraren uppmuntrar
henne och berömmer träget hennes stavning. Periodvis, när hennes motivation är
som lägst, skulle en mer styrd verksamhet eventuellt ha underlättat hennes läran-
de. Läraren styr indirekt i en osynlig pedagogik men det tycks ändå vara lätt för
eleven att glida undan och låtsas arbeta.

Gabriel C tar tid på sig, prövar och bekantar sig med redskapen. Läraren
uppmärksammar honom ofta och sitter vid hans bänk och resonerar med honom
för att han ska arbeta med en uppgift eller skriva ytterligare några rader i den
aktuella skrivboken. Jag har funderat på hur det skulle vara att flytta Gabriel till
F-klassen där han i högre grad själv skulle kunna välja aktiviteter. Hans ibland
bristande intresse och långsamma arbetstakt kan vara brist på stimulans, men kan
också vara ett tecken på att han behöver ännu mer guidning och struktur. Här fö-
religger en osäkerhet i min tolkning.
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Det är inte med gångarna som med löparna, en självklarhet hur redskapen
skall användas. Ibland stöter de på svårigheter som gör att de tappar lusten. De
behöver längre tid på sig och mycket uppmuntran. När de kan läsa och upptäcker
nyttan av denna färdighet verkar det som att intresset för skriften ökar och de är
mer benägna att spontant välja läs- och skrivaktiviteter. Gångarna träder in i det
ortografiska stadiet senare än löparna, vid varierande tidpunkter under första och
andra året.

Strävarna i miljön
Strävarna närmar sig läsningen med försiktighet och utan den entusiasm jag fann
hos löparna. Deras beteenden är tämligen konstanta de två första skolåren och
det tar tid för dem att tränga in i den skriftspråkliga praktiken. Andra eller tredje
året övergår de till automatiserad läsning och under samma tid utvecklas det
egna skrivandet. Vid skolstarten visade det sig att denna grupp hade kännedom
om färre bokstäver än övriga. Enligt Snowling & Stackhouse (1996) är bok-
stavskännedom predicerande inför den kommande läsutvecklingen. Eftersom
majoriteten anser det svårt med alla bokstäver och inte tycker det är speciellt ro-
ligt att läsa undviker flera av dem denna typ av aktiviteter. Detta förhållningssätt
gör att de ställer sig utanför läsningen som situerad social praktik och fördröjer
därmed den egna utvecklingen. Tredje året ökar intresset för skriftspråket och de
börjar inse nyttan med att läsa och skriva.

Dessa informanter reproducerar bokstäver och texter och kopierar andras
texter, oftast utan att förstå innebörden i vad de sysslar med. Det blir en form av
mekaniskt arbete och de utför uppgifterna därför att läraren säger att de måste
arbeta med det ena eller andra. Framför allt pojkarna ses ofta göra annat, vilket
innebär att de iakttar kamraterna, tar pauser, hittar på ärenden eller går på toalet-
ten. De har troligen inte förstått nyttan med att läsa och skriva eller att de själva
medverkar till en fördröjd utveckling genom att ägna sig åt andra saker i klass-
rummet. Francis (1982) beskriver ett liknande resultat i sin studie där hon fann
att den grupp hon benämner sena nybörjare, och som kan jämföras med mina
strävare, inte förstod syftet med läsning under 1 – 2 år.

Strävarna uppvisar flera likheter men det finns även skillnader i deras lärande
med avseende på hur de interagerar med den sociala praktik som läsning utgör.
Exempelvis verkar både Selma C och Stina F intresserade och nyfikna på skolar-
betet och motiverade att vilja lära. Båda hade vaga kunskaper om vad läsning
och skrivning går ut på och Selma kunde två versaler och Stina 13 versaler och 9
gemener vid skolstarten. Selma undviker inte läs- och skrivaktiviteter vilket där-
emot Stina ofta gör både första och andra skolåret. De ber ideligen om hjälp och
de gissar i början när de inte vet svaret. Att gissa är vanligt bland elever med en
långsam läsutveckling (Adams 1990, Francis 1982, Lundberg 1984).

Selma C och Stina F har bekymmer med att tränga in i den sociala praktik
som läsning och skrivning utgör och uttrycker ofta att det är svårt och besvärligt
med alla bokstäver. Det tar tid för dem att begripa bokstavskrumelurerna och hur
dessa används. Det är viktigt att individen förstår vad kunskapen ska användas
till, s k intentionellt lärande (Wistedt 1987). Många av de uppgifter och situatio-
ner som förekommer i skolan uppfattas som diffusa av eleverna (Carlgren 1999),
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vilket stämmer in på Selma och Stina som åtskilliga gånger har svårt att begripa
vad uppgiften handlar om. Utvecklingen av nya tankestrukturer går långsamt och
kan förklaras utifrån en bristande förförståelse för vad läsning och skrivning
handlar om eller bristande förmåga i hanterandet av tillgängliga artefakter. En
alternativ förklaring skulle vara att de inte behärskar läsningens teknik. Eftersom
de inte behärskar den kommunikativa praktik som läsning innebär utvecklas inte
heller ny kunskap på ett adekvat sätt.

Alla elever får samma uppgifter vid samma tillfälle och de som blir klara får
sedan nya liknande eller svårare uppgifter, vilket stärker deras utveckling. För
Selmas och Stinas del skulle det förmodligen, som Wertsch (1998) framhåller,
vara lämpligt att använda andra verktyg, exempelvis varierande uppgifter och lä-
romedel i syfte att stimulera deras utveckling.

Både Selma C och Stina F är tämligen tidigt medvetna om sina svårigheter
och reflekterar över det egna lärandet, vilket exempelvis ett uttalande som, ”jag
måste öva, läsa hemma varje dag för att bli bättre”, tyder på. Klassrumsmiljön i
F-klassen inbjuder till samarbete och Stina ses ofta sitta och arbeta tillsammans
med någon kamrat. Detta hjälper henne i hennes lärande, men är inte tillräckligt.
Selma däremot ses tämligen sällan arbeta tillsammans med någon kamrat. För att
kunna utnyttja den egna potentialen (Vygotskij 1978) skulle både Selma och Sti-
na behöva mer guidning. Eftersom det många gånger kan vara svårt för läraren
att hinna kommunicera med alla, när eleverna har Eget arbete, innebär det att
eleven får använda de egna resurserna och de fysiska redskap som finns till
hands, vilket inte alltid räcker.

Det dröjer till hösten i år 2 innan Selma C får flyt i sitt skrivande och samti-
digt börjar hennes läsning delvis automatiseras. En liknande tendens kan skönjas
hos Stina F, vilken dock inte skriver med samma iver som Selma. De genomför-
da läsproven under tredje skolåret visar att de har en läsförståelse som ligger un-
der medelvärde, vilket inte gick att utläsa av mina kvalitativa data. Just läsförstå-
elsen är knepig att utröna och enligt Reynolds, refererad av Herrström (2002),
vet lärare ganska lite om vilka strategier som behövs för att utveckla densamma.

Min tolkning är att Selma ”passar” i den miljö hon befinner sig i medan Sti-
nas lärande, mot bakgrund av hennes undvikande beteende, antagligen skulle ha
gynnats i den synliga praktik som var utmärkande för C-miljön. Även om de i C-
miljön går miste om en hel del hjälp från kamrater, får de i gengäld tillgång till
gemensamma skrivuppgifter och en synlig sekvensering och kontroll. Båda in-
formanterna skulle dock behöva mer guidning.

Bland strävarna finns också fyra pojkar, Sven i F-klassen samt Samuel, Sture och
Sten i C-klassen. Sven F verkar intresserad och motiverad att läsa och till en
början även Sten C, medan övriga inte visar något större intresse för läs- och
skrivaktiviteter. Efter en tid dalar Stens läs- och skrivintresse, vilket oroar lära-
ren, som ägnar extra tid för att motivera honom. Även Samuel C och Sture C be-
höver extra stöd för att de ska påbörja och genomföra en uppgift. De tröttnar
snabbt och ger upp om de inte genast förstår hur de ska göra, vilket från första
stund är särskilt utmärkande för Samuel. Hur man förmår skapa motivation och
intresse för oengagerade elever är naturligtvis en knäckfråga.
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Man kan som Lave & Wenger (1991) framhåller, anta att dessa pojkar befin-
ner sig i periferin och till en början är mer passiva än aktiva deltagare. De ut-
vecklas dock efter hand och tränger långsamt in i läsandets sociala praktik. Trots
lärarens ansträngningar i C-klassen att motivera dem för skriftspråkliga aktivite-
ter blir det många gånger som Carlgren (1999) framhåller, en kamp mellan lärare
och elev om vad man måste lära sig. De förstår så småningom att det är nödvän-
digt att läsa om läsförmågan ska utvecklas och att man måste läsa mycket för att
lyckas. Samuel säger tredje året att det finns många bra böcker att läsa och att
han läser de böcker som föräldrarna ger honom.

Även om strävarna uppvisar förhållandevis likartade beteenden (se avsnittet
Den enskildes lärandeprocess i kapitel 5) är det skilda faktorer som bidrar till att
de här pojkarna tillhör strävarna och inte förstår och därmed ställs utanför situa-
tionen. I Sten C:s fall är mitt antagande att han ställs utanför kontexten därför att
han har bestämt sig för att han inte vill läsa och skriva. Han tycks, som Vygotskij
(1995) uttrycker det, inte ha något inre behov av att skriva. I samtal med mig sä-
ger han att han tycker det är tråkigt när man blir tvingad att läsa. Han anser att
han inte behöver läsa och säger; ”man har inte användning för den kunskapen”.
En trolig orsak till hans ovilja, enligt läraren, hänger samman med mammans
iver att ständigt låna böcker åt honom och tala om hur duktig han är. Stens
mamma kom mycket ofta till skolan första året. Genom den inställning Sten har
utvecklat till läsning, är det enligt läraren, svårt att motivera honom. Hans inne-
boende motvilja gör att han inte förmår sig till att använda de resurser han fak-
tiskt har. Han undviker frekvent läs- och skrivaktiviteter och läraren måste stän-
digt söka skapa motivation för att han ska genomföra en uppgift.

Samuel C vandrar ut och in i klassrummet efter eget gottfinnande. Min tolk-
ning är att han spatserar iväg när han inte vill ta itu med en uppgift och när det
blir arbetsamt eller tråkigt. Samuel verkar alla tre skolåren tämligen ointresserad
av den sociala praktik som läsning utgör vilket kan vara en förklaring till varför
han ställs utanför. En annan förklaring kan vara att han inte förstår hur han ska
hantera redskapen i syfte att bli skriftspråklig. Han tycks osjälvständig och tar
sällan egna initiativ och motivationen är inte tillräckligt hög för att han alltid ska
vilja anstränga sig att förstå. Flera av de refererade exemplen visar att han fort
ger upp om han inte genast begriper. Kanske skulle han behöva andra verktyg
och reflektera över hur dessa används. Wertsch (1998) menar att många tar emot
och använder verktyg utan att reflektera över varför. I andra situationer skulle
Samuel behöva mer guidning för att utvecklas därför att han exempelvis inte för-
står vad det handlar om som i exemplet med de fem stavarna. Trots detta är han
engagerad i samlingarna, lyssnar, ber om förklaringar och berättar olika händel-
ser. Han minns också vad läraren har sagt vid tidigare samlingar.

Sture C har ett gott självförtroende (25 poäng) och uttrycker tidigt att det är
bra att kunna läsa för då ”lär man sig mycket mer”. I jämförelse med de andra
pojkarna tycker Sture något bättre om att läsa och han är medveten om den egna
läsförmågan samt läser hemma nästan varje dag. Däremot verkar hans motiva-
tion för läsning tämligen svag och han säger själv att han föredrar matematik.
Faktum är att här föreligger motstridiga uppgifter mellan vad han har sagt till
mig och vad han svarade i enkäten. Ett antagande skulle kunna vara att han ställs
utanför sammanhanget på grund av att hans resurser är otillräckliga. Han har svå-
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righeter att ta sig igenom en text för att på egen hand genomföra förelagda läs-
och skrivuppgifter. Tröskeln blir för hög och då avstår han hellre och ägnar sig åt
andra aktiviteter. Han är den enda av informanterna som anser att han inte hinner
läsa textremsan på TV. Fjärde året kunde läsförståelseprovet med honom inte
genomföras (enligt uppgift från läraren var det för svårt för honom).

Samtliga pojkar i C-klassen kan behöva den styrning som finns i denna miljö
men det är svårt att avgöra om deras intresse för skriftspråket hade ökat i en
miljö med osynlig pedagogik där det egna intresset hade fått styra i högre om-
fattning.

Den elev, vars lärande verkar mest komplext, är Sven F, som uppvisar ett di-
vergent beteende. Hans grupplacering var inte självklar. I vissa avseenden klurar
han ut en uppgift, som exempelvis när han har svårt att forma ett S och istället
löser uppgiften genom att rita tecknet för S (teckenspråkssymboler finns vid
varje bokstav i Bokstavsboken). I andra sammanhang sitter han bara och väntar
på att läraren ska hjälpa honom. Bilden av hans lärande är så komplex att det
knappast låter sig förstås utifrån tillgängliga data. Liksom Svens lärare konstate-
rar jag att han är en pojke som vet en hel del men som behöver mycket stöd. Ex-
empelvis upptäckte jag att han kunde läsa enklare texter redan under första ter-
minen men att han sällan visade detta, kanske vågade han inte tro på sin egen
förmåga. Första tiden upptäckte inte läraren att han ofta satt långa stunder och
tittade sig omkring. En bit in på terminen när detta hade uppdagats, ägnade hon
mycket tid åt honom och han fick också stöd av en assistent vissa tider på dagen.
Förmodligen hade Svens långa startsträcka och hans oförmåga att själv periodvis
välja aktiviteter underlättats i C-klassen med fler styrda aktiviteter och en tydli-
gare kontroll från lärarens sida.

Lärarna syns ofta tillsammans med Sven F, Samuel C, Sture C och Sten C
och den kommunikativa process som utspelas mellan dem utvecklar efter hand
pojkarnas tänkande och skapar ny kunskap, även om det tar längre tid för dem än
för många andra att bli skriftspråkliga. Resultatet visar således att det är skilda
faktorer som gör att dessa kan klassificeras som strävare. Detta betyder att det är
angeläget att skapa miljöer med en mångfald av metoder, aktiviteter och uppgif-
ter för att öka elevernas förståelse för läsning.

Generellt kan lärandet bland strävarna i många stycken betecknas som ett meka-
niskt lärande. De gör sina bokstäver och uppgifter utan att reflektera över varför.
Det blir en ytinlärning vilket är vanligt i skolsituationer (Marton 1986). Denna
ytinlärning tog sig exempelvis uttryck i att de skrev bokstav efter bokstav i Bok-
stavsboken utan att senare komma ihåg vad de gjort eller vad symbolen stod för.
Konsekvensen av en ytinriktad läsning kan leda till att eleverna inte kan tillämpa
kunskapen i andra sammanhang utan ställs utanför (Säljö 2000).

Läsförståelsen är inte synbar utan det var genom de olika proven som detta
uppdagades. Här föreligger en diskrepans mellan vad jag har sett och vad proven
visar avseende läsförståelsen. Detta leder till antagandet från min sida att det inte
räcker att lyssna till barnens läsning utan det behövs även andra instrument för
att avgöra vilken läsförståelse en elev har. Clary känner sig bekymrad över Sa-
muels, Stures och Stens läsförmåga och uttrycker en viss oro över hur det skall
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komma att gå för dem framöver. Ester, läraren i år 3 i F-klassen, hyser en lik-
nande oro för Sven.

I övrigt fick jag uppfattningen att lärarna tycker att samtliga barns läsförmåga
har ökat och eftersom de nu läser bättre än tidigare kommer de att klara kraven
framöver. En förklaring till denna positiva inställning kan vara att man helt en-
kelt lurar sig. Genom att de läser flytande gör man automatiskt en koppling till
att de också förstår innehållet. Detta är förrädiskt eftersom förståelsen inte är ob-
serverbar. Ett sätt att ta reda på läsförståelsen, som båda lärarna använder sig av,
är att låta eleverna skriva om den bok de har läst. För att vara säker behöver man
gå ett steg längre och även låta dem svara på frågor om innehållet. Förutsättning-
en för detta är naturligtvis att man som lärare själv känner till innehållet i samtli-
ga böcker och har tid att följa upp barnens berättelser.

Resultatet pekar på att olika miljöer passar bättre eller sämre för olika elever.
Somliga elever behöver styrning, exempelvis vid bokstavsinlärningen medan
andra trivs bäst med att själva välja takt och ordning. Elever fordrar också olika
grad av guidning och vid vissa tillfällen är det lämpligt med explicita kriterie-
regler och vid andra implicita. Gemensamt är att arbetet måste kännas menings-
fullt och utgå ifrån den enskildes intresse för att skapa motivation. Min förhopp-
ning var att informanterna skulle ha utvecklats annorlunda, d v s hade vandrat till
en högre grupp och framför allt arbetat sig fram till löpargruppen genom åren.
Som det nu är visade sig grupperna bli statiska på så sätt att samma barn åter-
finns i samma grupp alla tre åren. Om det senaste testresultatet är tillförlitligt
skulle Gabriel C kunna flytta in bland löparna, men i övrigt är tendensen den-
samma som tidigare. Gerd F, Stina F, Sven F, Selma C, Sture C och Samuel C
samt i viss mån även Gun F och Sten C har fortfarande svårigheter med skrift-
språket (se Efterskrift kapitel 6) och behöver noga följas.

Jag vill här poängtera att det är två skolor i områden med en god socioeko-
nomisk standard med en hög andel föräldrar med eftergymnasial utbildning, som
är engagerade i sina barn. Det är två klasser med mycket erfarna och engagerade
lärare och två stimulerande pedagogiska miljöer. De tidigare refererade studierna
(Francis 1982, Heath 1983, Taube 1999) avseende hemmets betydelse för den
skriftspråkliga utvecklingen, fokuserar på sambandet mellan föräldrarnas intresse
för skriftspråket, antal böcker etc och barnens läsutveckling. Samtliga pekar på
en sämre läsutveckling när den skriftspråkliga miljön kan anses bristfällig. Min
undersökning visar att även barn från goda läsmiljöer har en långsam/sämre läs-
utveckling.

Den komplexa lärandemiljön
C-skolan respektive F-skolan är exempel på olika lärandemiljöer. Poängen har
inte varit att jämföra dem inbördes i termer av bättre eller sämre, utan de ska ses
som exempel på skilda miljöer; C-skolan med en strukturerad miljö och F-skolan
med en flexiblare miljö. Samtidigt finns det många likheter dem emellan. Vid
starten av undersökningen hade jag ingen kännedom om det pedagogiska arbetet
och undervisningens utformning i respektive klass. Däremot hade jag valt C-
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klassen mot bakgrund att där fanns en förskollärare anställd och i F-klassen, som
var en integrerad klass, hade man tillgång till flera rum och samarbetade med en
förskoleklass. Mitt antagande var att detta kunde få intressanta pedagogiska im-
plikationer.

Resultatet var inte så tudelat som jag hade tänkt mig. De båda studerade miljöer-
na uppvisar var och en många kvaliteter. Det framkom att det var ett komplext
samspel mellan individ och miljö. Samtidigt som respektive miljö svarade olika
på den enskildes erfarenhet och behov, visade det sig att de kollektiva resurser
som erbjöds i läsningens kontext, den språkliga kommunikationen och samspelet
uppfattades och utnyttjades på skilda sätt av eleverna. De verktyg som tillhanda-
hålls i ett klassrum utgör enligt Wertsch (1998) en möjlighet att ta sig igenom de
hinder som kan finnas på vägen i lärandeprocessen. Somliga elever behärskade
redan från början verktygen, exempelvis löparna medan andra hade svårare att
använda dem. Tendensen var densamma i båda miljöerna, individernas sätt att
handskas med verktygen var överordnad den fysiska och pedagogiska miljön.
Löparen, gångaren och strävaren förhöll sig på skilda sätt till miljön och deras
olika beteenden återfanns i samma omfattning i respektive miljö.

I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att lärandet är situerat vilket
innebär att fokus är på det sociala sammanhang som läsning ingår i. Individen lär
i samspel med andra och samarbete med kamraterna blir härvidlag en viktig del i
lärandet. Ur detta perspektiv blir det angeläget att skapa en miljö där eleverna är
delaktiga. Samlärande är ett begrepp som lyfts fram av Williams m fl (2000) och
som jag vill poängtera. Både att läsa och skriva tillsammans ökar förståelsen och
enligt Vygotskij (1978) lär sig individen bättre tillsammans med en mer kompe-
tent person. Samlärandet utnyttjades i högre grad i F-klassen där det arrangera-
des samarbetsövningar mellan barn i olika åldrar de två första åren. Resultatet
tyder vidare på att tillgången till olika rum, flexibiliteten i att kunna flytta runt
mellan rummen och möjligheten att välja bänkkamrat uppmuntrade interaktionen
och samarbetet mellan eleverna. Läsning och skrivning kan ses som kollektiva
handlingar och en högre grad av samlärande, framför allt i C-klassen, skulle
förmodligen gynna elevernas lärande.

En viktig fråga är om det går att se någon förändring i klassrumsinteraktionen
över tid. Utöver nya lärare och ett mer styrt arbetssätt, d v s en mer synlig peda-
gogik tredje året för F-klassen, är förändringarna tämligen små. Informanterna
byter kamrater med jämna mellanrum men antalet barn är relativt begränsat och
ger inte så många möjligheter. Lärarna ägnar sig alla tre åren företrädesvis åt
strävarna och gångarna medan löparna får försöka att klara sig själva eller har
mindre behov av lärarens tjänster. I övrigt bedömer jag att arbetssättet och sam-
spelet är tämligen likartat över tid. Om övergången från en osynlig till en synlig
pedagogik har påverkat informanterna i F-klassen har jag utifrån befintliga data
ingen möjlighet att bedöma.

Den sociala sidan är en aspekt av lärande. I teoriavsnittet framhålls andra aspek-
ter av betydelse för läslärandet och utgörs av kognitiva aspekter i betydelsen
kunskap, strategier och metakognition samt psykologiska aspekter som tillit, in-
tresse och motivation. Dessa faktorer är individrelaterade och utgör en annan
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dimension av lärandet men är en del av eleven-i-miljön. Det är inte möjligt och
har inte heller varit min avsikt att närmare gå in på dessa aspekter. Jag diskuterar
enbart i korthet några av dem utifrån vad som framträtt i analysen.

Att reflektera över det egna lärandet och utveckla den metakognitiva förmå-
gan är en viktig kunskap att beakta (Flavell 1979, Brown 1987, Pramling 1988).
Mitt resultat tyder på att metakognition är ett tämligen eftersatt område. Flera av
de refererade exemplen visar att samtalen kunde ha utvecklats genom en diskus-
sion med informanterna om innehållet i olika uppgifter och genom en problema-
tisering av de svårigheter som speciellt strävarna upplevde. Men det finns också
exempel som visar hur läraren gör eleven uppmärksam på det egna lärandet. När
informanterna började reflektera över sitt eget lärande och funderade över hur de
skulle kunna förbättra sin läsförmåga startade en utveckling. Denna reflektion vi-
sade sig komma först tredje året bland flera av informanterna, i synnerhet strä-
varna. Exempelvis blev Stina F efter hand medveten om betydelsen av att kunna
läsa och hon betonade i samtal tredje året att hon läser varje dag hemma för att
bli bättre.  Läsningen blev lättare när hon kunde ljuda alla bokstäverna. En lik-
nande tendens kunde skönjas hos Selma C, Samuel C, Sture C och Sten C vilka
alla på olika sätt under tredje året uttryckte betydelsen av att läsa för att bli goda
läsare.

Till den psykologiska sidan av lärandet framhålls tilliten till den egna förmå-
gan (Taube 1988). Det finns en risk att självförtroendet sjunker om barnet inte
känner att det lyckas vilket kan få en negativ inverkan på lärandeprocessen totalt.
Speciellt känsligt är det för dem som ofta upplever misslyckanden i sitt lärande.
Fem av informanterna hade lågt självförtroende och behövde mycket stöd. Av
dessa tillhör fyra strävarna och en gruppen gångare. C-klassens elever uppvisade
en större osäkerhet i hanterandet av skilda uppgifter och det förekom en högre
grad av kontroll och styrning, vilket kan vara en förklaring till att eleverna i den-
na klass som helhet visade en lägre självtillit än F-klassens elever. Eftersom un-
derlaget utgörs av en liten grupp bör detta tolkas med stor försiktighet.

Elevens intresse och motivation (Pintrich & Schunk 1996) för lärandet är en
annan faktor av betydelse. Om texten är för svår eller det inte finns några
spännande böcker att läsa, kan motivationen minska eller försvinna helt. Period-
vis saknade flera av informanterna motivation för läsandet och i dessa lägen
skulle de ha behövt stimulans av olika slag för att utvecklingen skulle gå framåt.
Exempelvis tyckte Sture C i ett samtal att det inte fanns några spännande böcker
att läsa. Det fanns mycket litteratur i klassrummen men kanske inte alltid så
spännande böcker med enkel text.

Efter att ha studerat klassrumsmiljön i tre år kan jag konstatera att det krävs
mycket från lärarens sida för att skapa optimala möjligheter för alla elever. Är
detta överhuvudtaget möjligt i ett svenskt klassrum med ca 20 elever? Frågan är
högst relevant medan svaret inte är enkelt. Nästa kapitel är ändå ett försök att
belysa några särskilt viktiga aspekter.
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Sammanfattning

Resultatet visar på den komplexitet som är förknippad med lärandet i ett klass-
rum. Hur komplex lärandemiljön faktiskt är synliggörs i samband med att olika
aspekter lyfts fram och analyseras mer ingående. Det är flera olika faktorer som
interagerar och bidrar till läsutvecklingen, både individuella och sociala faktorer.
Den samlade mängden data indikerar samma riktning och ger en tillförlitlighet
av den bild som vuxit fram av informanterna och deras lärande. Utifrån denna
tendens är det möjligt att dela in dem i tre grupper, vilka relaterar sig till läran-
demiljön på skilda sätt.

Samma beteenden utvecklades i respektive miljö och löparnas beteenden var
generellt mer konstruktiva än strävarnas och gångarnas. Det handlar om på vilket
sätt informanterna hanterade den uppsättning redskap som ingår i läsning som
situerad social praktik. På vilket sätt de kunde läsa och förstå olika uppgifter, hur
de tolkade läraren eller på andra sätt utnyttjade olika resurser i miljön. De olika
miljöerna tycks lämpa sig bättre eller sämre för olika elever och somliga av C-
klassens elever skulle troligen gynnas av det friare arbetssättet i F-klassen. Och
vissa av F-klassens elever skulle kanske utvecklas annorlunda i den mer struktu-
rerade C-miljön. Genom att delta i läsningens sociala praktik lär sig elever att
handskas med verktygen och efter hand utveckla läsförmågan. Det tar olika lång
tid för olika barn att lära sig och strävarna behöver längre tid än gångarna och
gångarna behöver längre tid än löparna. För att minska gapet dem emellan är det
angeläget att skapa miljöer med större variation som bättre än idag kan möta de
olika behoven. En högre grad av samlärande i C-klassen och fler inslag av lärar-
ledda aktiviteter i F-klassen kan vara viktiga steg på vägen.
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DEL III

DISKUSSION

Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han
får över nog; men den som icke har, från honom skall
tagas också det han har.

Matteus 13:12
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KAPITEL 9
Avslutande diskussion

Inledning
Jag har i den här avhandlingen försökt visa vad som händer när barn kommer till
skolan för att lära sig läsa och skriva. Poängen har förstås inte varit att visa det vi
redan vet, nämligen att elever lär sig på olika sätt och ”knäcker läskoden” vid
olika tidpunkter. Avsikten har istället varit att på ett så utförligt sätt som möjligt
belysa den komplexa process som lärande handlar om. Detta har jag gjort genom
att belysa elevers lärandeprocesser avseende läs- och skrivaktiviteter utifrån den
lärandemiljö de vistas i – och då genom att fokusera eleven och lärandemiljön.

Det har framgått att undervisningen i klassrummet ständigt växlar mellan oli-
ka moment där språk, tanke och handling är sammanvävda. Informanterna brot-
tas i olika situationer med tankar kring hur problem ska lösas och på vilket sätt
de kan använda de olika redskapen för att tillägna sig läsning och skrivning. Jag
har intresserat mig för vilka miljöer som skapas för att utveckla elevernas förmå-
ga att hantera den skriftspråkliga praktiken.

Det behöver knappast påpekas att detta är en viktig praktik. Läsning uppträ-
der i många olika sammanhang i skolan, inte bara i samband med läs- och skriv-
övningar. Läsning ingår också i problemlösning, främmande språk, musik och
orienteringsämnen, för att nämna några ämnen. Grunden till en stor del av läran-
det i skolan ligger således i att man kan läsa och skriva. Detta betonas också av
Läs- och skrivkommittén, som i sitt slutbetänkande (SOU 1997:108), framhåller
att förskolans och skolans svåraste uppgift är att skapa sådana miljöer att varje
enskild individ får möjlighet till maximal inlärning/utveckling av ett språk.

I avhandlingen har jag försökt att tydliggöra hur det blir när informanterna
inte förstår vad som pågår i lärandemiljön. Varje elev måste etablera en relation
mellan sig själv och den aktuella kontexten. Hur denna relation gestaltar sig be-
ror på hur individen tolkar situationen och på vilket sätt hon/han förhåller sig till
uppgiften utifrån den kunskap och erfarenhet hon/han besitter.

Det lärande som sker i skolan är en del av en större helhet. De olika praktiker
vi rör oss emellan tolkas och den erfarenhet och kunskap vi får tar vi med oss
och använder i andra praktiker – och omvänt: lärandeprocessen i skolan påverkas
av och varierar beroende på den enskildes erfarenheter från andra praktiker.
Skolan kan således betraktas som en arena för lärande. Denna insikt är viktig
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men i avhandlingen ligger fokus på lärandemiljön i snävare mening, nämligen
samspelet i klassrummet.

Tidigare forskning visar att förförståelse, fonologisk medvetenhet och bok-
stavskunskap utgör prediktorer för den kommande läsinlärningen. Min studie vi-
sar att också beteendemönstret i klassrummet är avgörande för lärandeprocessen.
Och att detta mönster, som grundläggs första terminen, är bestående under flera
år. Ävenledes pekar studiens resultat på att trots en automatiserad eller delvis
automatiserad läsning utvecklas inte läsförståelsen i takt med åldern bland strä-
vare och i viss mån gångare. Här fordras undervisning i läsförståelse med tydliga
instruktioner och intensiv undervisning redan första året i skolan.

I det följande ska jag ge några sammanfattande kommentarer till valet av per-
spektiv och resultatens giltighet. Jag kommer också att diskutera resultaten ut-
ifrån några centrala begrepp. Därefter följer ett avsnitt med några allmänna re-
flektioner om lärandemiljöer och avslutningsvis presenteras några mer konkreta
förslag till pedagogiska förändringar och fortsatt forskning.

Perspektivval och resultatens giltighet
Under arbetets gång har jag övergått från ett renodlat kognitivt synsätt till att
lärande sker i samspel och jag har fokuserat på både individ och miljö. Denna
perspektivförskjutning kan naturligtvis uppfattas som problematisk eftersom de
olika perspektiven vilar på olika grundantaganden, men det har istället vidgat
mitt synsätt. Och jag menar att det är väsentligt att studera lärandet utifrån både
individuella och sociala aspekter. Vad det handlar om är att det i det pedagogiska
mötet infinner sig en specifik relation mellan å ena sidan den enskilde eleven och
å andra sidan klassrumsmiljön och skeendet i denna miljö. Att bli en läsande och
skrivande människa tar sig således olika uttryck för olika barn.

För att förstå den komplexitet som är förknippad med lärandet i ett klassrum
och den lika komplexa kontext som läsandet utgör, räcker knappast en teori som
förklaring, utan det krävs flera teorier som förklaringsgrund (Jaworski 1998,
Resnick 1989). Min studie utgör en del i denna komplexitet och kan ses som ett
komplement till forskning utifrån andra teoretiska perspektiv.

Vygotskij’s teori och i vissa avseenden det sociokulturella perspektivet och
Bernsteins teori om olika pedagogiska praktiker har som analysredskap hjälpt
mig att upptäcka och förstå miljöns betydelse för lärandet. Samtidigt har den et-
nografiska forskningsansatsen gjort det möjligt att studera den komplexitet som
är förknippad med lärande i ett klassrum. Data av skilda slag, insamlade under
tre års tid, kan jämföras och möjliggör genom triangulering en validering (Ham-
mersley & Atkinson 1983) som tydliggör informanternas lärande.

Säljö (2001) framhåller att vi lär oss inte samma saker även om vi ingår i
samma praktiker. Tillsammans skapar vi den aktuella praktiken men individens
handlingar och sätt att hantera verktygen skiljer sig åt beroende på vars och ens
historiska och kulturella bakgrund. Studiens resultat pekar också på att löpare,
gångare och strävare närmar sig läsningen på skilda sätt.

Resultatet speglar miljöns betydelse för lärandet, men det betyder inte att den
ena miljön är bättre eller sämre än den andra. C-klassen utmärks av en synlig pe-
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dagogik och F-klassen de två första åren av en osynlig. Olika elever utvecklas på
skilda sätt i olika typer av miljöer beroende på vilket sätt lärandemiljön svarar
mot individens förutsättningar. Eller annorlunda utryckt, olika individer förhåller
sig till miljön på skilda sätt. Laila C och Gabriel C är exempel på elever vars
lärande troligen hade gynnats genom att byta miljö, från en styrd och kontrolle-
rad miljö till ett friare arbetssätt. För Gerd F och Sven F är det tvärtom, de skulle
förmodligen vid skolstarten ha behövt en mer strukturerad lärandemiljö. Följakt-
ligen handlar det om, som jag varit inne på tidigare, både om individuella och
sociala aspekter. Jaworski (1998) skriver:

”Ur ett konstruktivistiskt perspektiv betraktas tillväxten som indi-
viduell – under starkt inflytande från de sociala och kulturella sfä-
rer inom vilka individer tänker. Sociokulturella teorier ser emel-
lertid individuell kunskap som sekundär till social kunskap”
(s 110).

De båda perspektiven kan betraktas som två helt olika – och rent av motsatta –
sätt att se på lärandeprocessen. Men istället för att välja ett av perspektiven har
jag försökt att dra nytta av båda, och avhandlingen kan i den meningen sägas lig-
ga i skärningspunkten mellan perspektiven. Det kognitiva perspektivet har hjälpt
mig att urskilja de lärandeprocesser som resulterat i beskrivningarna av löparna,
gångarna respektive strävarna. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet har
jag kunnat se att lärandeprocesserna inte enbart är individuella, utan att infor-
manterna påverkas av den lärandemiljö de vistas i. Därmed inte sagt att jag har
genomfört en sociokulturell analys. I en renodlad sociokulturell analys hade det
individuella trätt i bakgrunden för mer utförliga beskrivningar av kommunikatio-
nen i klassrummet, elevernas tolkningar av det som sker, etc. Vidare hade infor-
manternas beteendemönster kunnat ges en annan innebörd. Här kan bara konsta-
teras att en sådan analys hade lett åt ett annat håll och att viktiga iakttagelser som
nu gjorts utifrån det kognitiva perspektivet inte hade blivit synliga på samma
sätt. Å andra sidan hade en analys utifrån ett renodlat kognitivt perspektiv inne-
burit att de aspekter av lärandet som är knutna till situationen och samlärande
inte synliggjorts på samma sätt. En grundtanke är alltså att individen utvecklar
den egna förmågan i samspel med miljön, varför det blir viktigt att fokusera både
individen och miljön.

Vad gäller de båda beskrivna miljöerna (C-klassen och F-klassen) finns det,
som framgått, såväl likheter som skillnader. Skillnaderna är inte så stora eller
tydliga att de kan motivera säkra påståenden om att en miljö av en bestämd typ
leder till vissa resultat, medan en annan miljö leder till andra resultat (något som
brukar eftersträvas i enlighet med ett experimentellt eller kvasi-experimentellt
tänkande). Men de kvalitativa skillnader som uppmärksammats kan ändå motive-
ra de pedagogiska tankeexperiment som gjorts, d v s att somliga elever kommer
bättre till sin rätt i vissa miljöer.

Att det i ett klassrum finns elever med olika beteendemönster – löparen,
gångaren och strävaren – vilka relaterar sig till miljön på olika sätt är värdefull
kunskap och den hade inte kunnat upptäckas utan att studera just mötet mellan
elev och lärandemiljö. Vetskapen om att elever använder olika beteenden i sitt
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läslärande, gör det möjligt för lärare att identifiera dem på ett tidigt stadium, för
att bidra till utvecklandet av beteenden som leder till en positiv lärandeprocess.

Under rubriken Reliabilitet och validitet i kapitlet Metodologiska utgångspunkter
har jag också diskuterat generaliserbarhet. Det är som Larsson (2001) framhåller;
kvalitativ forskning blir intressant först då man kan dra slutsatser användbara
utanför det enskilda fallet. Larsson (a a) talar bl a om ’generalisering genom
igenkännande av gestaltning’. Detta förfaringssätt överensstämmer med min am-
bition. Genom regelbundna observationer av situationer knutna till läs- och
skrivaktiviteter samt genom test av skilda slag, har ett mönster, som visat sig sta-
bilt över tid framträtt och bildar underlag för bedömning. Min tolkning av de tre
grupperna, löpare, gångare och strävare, vilka uppvisar specifika drag, synliggörs
i de beskrivningar jag har gjort. Min ambition har också varit att ge tydliga ex-
empel utmärkande för respektive individ. Som ett led i undersökningen har även
klasslärarna vid olika tillfällen getts möjlighet att kommentera det skrivna. Dessa
kommentarer har varit bekräftande. Min uppfattning är att med den noggrannhet
som jag har redovisat och beskrivit mina resultat kan denna studie ge vägledning
för att identifiera elever med olika beteendemönster. Jag menar att genom att jag
givit läsaren ett tankeredskap, kan löparen, gångaren och strävaren upptäckas av
lärare i andra klassrum runt om i Sverige.

Resultaten i ljuset av några centrala
begrepp
I detta avsnitt ska mötet mellan individ och lärandemiljö tydliggöras med hjälp
av några centrala begrepp, hämtade från Vygotskij och den sociokulturella teo-
rin: det kommunikativa samspelet, medierande redskap i läsningens kontext och
zonen för optimal utveckling.

Det kommunikativa samspelet
Språkets roll för lärandet är ur ett sociokulturellt perspektiv högst väsentlig
(Säljö 2000, Vygotskij 1978). De samlingar som varje dag hålls, samtalsaktivi-
teter och dialoger mellan olika individer är exempel där språket utvecklas genom
samspel. Talutrymmet bland barnen växlar under samlingarna och lärarna försö-
ker träget att även få med de tysta genom att direkt vända sig till dessa. Påfallan-
de ofta är det strävarna som sitter tysta i samlingarna och till vilka läraren ställer
direkta frågor. Det är också strävarna som inte gärna vill skriva på egen hand det
första året. Enligt Dysthe (1996) är dialogen betydelsefull och syftar till att ut-
veckla elevernas begreppsliga förmåga och skapa nya tankestrukturer. Både de
kollektiva samtalen och dialogen är redskap i individens lärande. De under ka-
pitlen 5 och 7 refererade exemplen pekar på de svårigheter flera av informanter-
na har med att förstå och utnyttja samtalssituationerna.

Samspelet och kommunikationen med läraren eller kamraterna kan som
Wertsch (1998) framhåller bidra till en ökad förståelse. Genom att läraren och
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eleverna besitter olika typer av kunskap blir samspelet betydelsefullt. Interaktio-
nen medverkar till att individerna kan dela med sig av sitt kunnande och var och
en utvecklar på så sätt ny kunskap.

En hög grad av känslighet för elevens utvecklingsmöjligheter behövs från lä-
rarens sida. Det är som Jaworski (1994) framhåller, inte givet att lärarens för-
klaring vid ett speciellt tillfälle passar elevens begreppsliga utveckling:

It is not whether a teacher’s explanation should be given, but
rather when such a teaching act would fit with a student’s con-
ceptual development within the wider interaction of the classroom
(s 212).

Det handlar om att vara så lyhörd och känslig för elevens utveckling att man vid
rätt tillfälle kan möta elevens behov. Gångarna och strävarna har i samband med
eget arbete fler dialoger med läraren än vad löparna har. Många gånger hade de
förståelseproblem, budskapet uppfattades inte och de kunde då inte heller
genomföra uppgifterna. Skälet till detta kan bl a antas ligga i en bristande kom-
munikation mellan lärare och elev, där läraren i den aktuella situationen inte kan
möta elevens behov. Hos gångarna och strävarna resulterade detta i ett större be-
hov av stöd och vägledning. Det visade sig att de behövde hjälp såväl vid starten
av en uppgift som i själva genomförandet. Löparna däremot, vilka behärskade
verktygen, hade mindre behov av att fråga. Ovanstående förhållande framgår av
exemplen i samband med individens lärandeprocess i kapitel 5.

Medierande redskap i läsningens kontext
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Baynham 1995, Wertsch 1998,
Säljö 2000) är betydelsen av kontexten avgörande för hur skriftspråket utvecklas.
I samspel med andra förvärvar individen förståelse för läsning och skrivning som
senare visar sig i ett förändrat handlande (Rogoff 1990, Säljö 2000). Detta
stämmer väl in på löparna, gångarna och strävarna. De olika grupperna förhåller
sig till sammanhanget på skilda sätt och det tar längre eller kortare tid för dem att
tränga in i den sociala praktik som läsning utgör. Processen ser olika ut för de
olika informanterna därför att de hanterar verktygen på skilda sätt.

De redskap som finns i ett klassrum är till för att eleverna ska förstå och ut-
veckla kunskapen att läsa och skriva. Språk och böcker är sociala och kulturella
redskap genom vilken verkligheten medieras för oss (Säljö 2000). Språk, tanke
och handling är intimt förknippade med varandra och ingår i de dagliga aktivite-
terna i klassrummet och blir därmed betydelsefulla redskap i lärandet och bidrar
till kunskapsutvecklingen.

Gångare och strävare skulle gynnas av en differentiering av läromedel och
litteratur. Under besök i flera engelskspråkiga länder, exempelvis USA, Nya Ze-
eland och Storbritannien, har jag upptäckt att man i dessa länder har mycket litte-
ratur i olika svårighetsgrader som lämpar sig för läsning på olika nivåer. Genom
att erbjuda en rik uppsättning böcker ökar förhoppningsvis både intresset och
förståelsen för tryckt och handskriven text. Det finns mycket bra barnlitteratur i
Sverige men inte ett tillräckligt stort utbud med spännande böcker på olika nivå-
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er. Jag tror exempelvis inte att texten; Apan heter Arne. Arne bor i Afrika. Arne
är liten. upplevs som en speciellt stimulerande eller meningsfull läsning. Här be-
hövs ett aktivt utvecklingsarbete av författare och förlag. Just meningsfullhet pa-
rad med differentiering är kärnan. Varje barn ska utifrån de egna förutsättningar-
na kunna känna tillfredsställelsen av att ha läst en hel bok på egen hand och ha
förstått innehållet.

Zonen för optimal utveckling
Ovan diskuterades att olika elever förstår uppgiften på skilda sätt, eftersom de
relaterar sig till kontexten på olika sätt. För att nå en optimal utveckling krävs,
som Vygotskij framhåller, en organiserad undervisning och ledning (Bråten
1998, Vygotskij 1978) utifrån vars och ens behov. Vidare behöver de givna upp-
gifterna ges en individuell anpassning.

Tendensen i denna studie visar att informanterna skulle behöva guidning, ex-
empelvis genom scaffolding vid olika tidpunkter, i olika form och olika mycket
för att nå en optimal utveckling. Rogoff (2001) poängterar samarbete och enga-
gemang mellan vuxna och elever, men framhåller att det är den vuxnes ansvar att
vara ledare och stödja och uppmuntra barnen i deras strävanden.

Det handlar om att skapa miljöer, som ökar lärandet och möjligheten att för-
stå det komplexa i att lära sig läsa och skriva, genom att få varje barn att använda
sina intellektuella och fysiska redskap så ändamålsenligt som möjligt. Härvidlag
lämpar sig en synlig pedagogik med struktur och styrning för somliga och en
osynlig pedagogik med ett friare arbetssätt och mindre kontroll för andra. Flex-
ibla miljöer med tydliga mål och en undervisning anpassad utifrån vars och ens
möjligheter underlättar förståelsen i lärandet. Jag är klart medveten om att detta
inte är någon lätt uppgift, men det är angeläget om vi vill minska andelen elever
med läs- och skrivsvårigheter och förbättra villkoren för samtliga elevers läran-
de.

Några reflektioner om lärandemiljöer
Kan man ändra skolan och den aktuella lärandemiljön för att bättre möta elever-
nas behov? Frågan är inte enkel och det finns givetvis inte någon universallös-
ning. Men jag har utifrån avhandlingens resultat begrundat vad som är tänkbart
och möjligt, när man har 20 barn som befinner sig på skilda nivåer. I detta avsnitt
ska jag bidra med några allmänna reflektioner, för att i nästa avsnitt ge några mer
konkreta förslag.

Måste alla lära sig samma saker samtidigt?
Clay (1985, 1998) betonar betydelsen av att noga studera barnen och deras behov
för att möta dessa på ett optimalt sätt och Bransford et al (2000) framhåller att
det är essentiellt att läraren tar reda på och arbetar med den förståelse som bar-
nen har med sig. Flera andra forskare understryker betydelsen av organiseringen
av undervisningen i klassrummet liksom lärarens förhållningssätt. Mitt resultat
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visar att läraren väljer att använda ungefär samma typ av läromedel, material och
aktiviteter för alla, vilket är ett vanligt arbetssätt i ett klassrum. Ofta finns en fö-
reställning i skolan om att alla ska lära sig samma saker samtidigt (Carlgren
1999). Det är inte möjligt därför att barn är olika och närmar sig uppgifterna på
skilda sätt. Vi måste acceptera att det tar olika lång tid för människor att lära sig
saker.

Lärarens arbete kan liknas vid en trädgårdsmästares. Låt oss tänka oss en
trädgårdsmästare som har ett antal fält som han sköter om, sår, vattnar, rensar
och skördar. I utkanten av varje fält finns ett område som ej får tillräckligt med
vatten. Växterna dör. Vad kan trädgårdsmästaren göra? Plantera tåligare växter,
låta växterna vissna eller se till att också detta område får vatten? Trädgårds-
mästaren måste besluta hur han ska gå tillväga.

Läraren har ett antal barn som befinner sig utanför det inre området, den ge-
nerella nivå som undervisningen oftast är inriktad på. Hur blir det för dem som
befinner sig i periferin? Ska läraren låta dem stagnera i sin utveckling? Läraren
har samma problem som trädgårdsmästaren. Hon måste fundera över vilka stra-
tegier som kan vara lämpliga för att eleverna ska växa och utvecklas maximalt,
framför allt när det gäller dem som befinner sig i periferin.

Med detta menar jag inte att jag tror att en lärare bara lämnar några elever
och låter dem avstanna i sin utveckling. Det självklara målet är att skapa en op-
timal utveckling för alla elever. Enligt Vygotskij (1978) handlar det om att guida
eleven genom att ge stöd för att efter hand minska stödet i syfte att öka elevens
självständighet. Härigenom ökar det kommunikativa samspelet som leder till en
större förståelse för lärandesituationen. Det var i situationer när informanterna
inte förstod uppgiften som jag såg dem bli ointresserade och istället gjorde något
annat vilket bromsade deras utveckling.

Vad gäller miljön, så hade jag från början en föreställning om att lärandet skulle
skilja sig åt i olika avseenden eftersom lokalernas utformning liksom pedagoger-
nas utbildning skilde sig åt. Det visade sig att de olika pedagogernas tradition
och kultur avspeglade sig i sättet att arbeta. Ansvaret för olika aktiviteter förde-
lades efter yrkesprofession. Pedagogiken i C-klassen styrdes av läraren och ut-
märktes av en stark klassifikation och inramning. Den övergick inte till en svaga-
re struktur trots att en förskollärare var anställd. Här föreligger en överensstäm-
melse med resultatet i Hansens (1999) studie, där hon menar att lärare och fri-
tidspedagoger utformar miljön för barnen från olika utgångspunkter. Det före-
faller vanligare med en mer strukturerad verksamhet från lärares sida, d v s en
synlig pedagogik med styrning och kontroll, vilket med Bernsteins termer ut-
trycks som en stark klassifikation respektive inramning.

Fler rum och större ytor i F-klassen gav ett större frirum för eleverna och
möjligheter till samlärande. Även i denna klass följde ansvarsfördelningen av
olika aktiviteter traditionen. Läraren, förskolläraren och fritidspedagogen plane-
rade tillsammans och fördelade arbetsuppgifter efter profession. En osynlig pe-
dagogik med en dold sekvensering och indirekt styrning som i somliga avseen-
den kan betecknas som en stark klassifikation och i andra av en svag samt en
svag inramning utmärkte undervisningen. Här föreligger således en avvikelse
jämfört med Hansens resultat eftersom läraren i F-klassen i vissa avseenden
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närmade sig förskollärarens och fritidspedagogens sätt att strukturera verksam-
heten.

Följaktligen visar resultatet på skillnader mellan miljöerna. Efter att ha be-
traktat helhetsbilden drar jag slutsatsen att olika miljöer lämpar sig mer eller
mindre bra för olika elever. Detta innebär att det är omöjligt att arbeta utifrån en
generell modell som man tror passar majoriteten. Om vi ger samma uppgift till
alla elever utmanar vi varken de mest kompetenta eller de svagaste.

Går det att bryta negativa mönster?
En intressant iakttagelse, värd att beakta, är att jag under studiens tre första må-
nader kunde skönja det mönster som sedan visade sig stabilt över tid. Jacobson
(1998) fann en liknande tendens bland elever i åldrarna 8 till 16 år. Ingen av in-
formanterna i min undersökning kunde läsa vid skolstarten, men det visade sig
ganska snart vilka som skulle komma att bli strävare respektive gångare och lö-
pare. Vilka insatser kan göras från skolans sida för att påverka strävarnas och i
viss mån gångarnas improduktiva beteende till ett mer framgångsrikt beteende?
Frågan är inte lätt att besvara men en hypotes är att en ändring av organisationen
och undervisningens utformning skulle vidga strävarnas och gångarnas förståelse
för skriftspråket.

Att undvika läs- och skrivaktiviteter, vilket strävarna ofta gjorde och stund-
tals även gångarna, leder inte utvecklingen framåt, snarare tvärtom. Min studie
av lärandemiljön visar på behovet av ett konstruktivt förhållningssätt gentemot
klassen.

För det första är det angeläget att uppmärksamma lärare på de olika beteen-
demönster som är specifika för respektive grupp för att i ett tidigt skede kunna
identifiera dessa elever i syfte att få dem att välja en konstruktiv väg. Enligt
Bråten (1998) kan läraren genom att guida eleven överföra mer framgångsrika
strategier och/eller konstruera situationer som gör det möjligt för elever att upp-
täcka alternativa vägar för sitt lärande. För att genomföra detta behöver skolan
skapa resurser för en intensivundervisning, framför allt under första skolåret, för
dem med en långsam utveckling. Vilket är helt i linje med vad de amerikanska
forskarna Foorman & Torgesen förespråkar (2001).

För det andra handlar det om att hjälpa strävare och ibland även gångare att
övervinna svårigheterna i att handskas med de språkliga och fysiska redskapen.
Härigenom skapas också ett större intresse för tryckt och handskriven text för
dem som saknar motivation. Jag menar inte att de ska stämplas som dåliga eller
svaga läsare, utan jag tänker som Smith (2000) poängterar, att läraren behöver
hjälpa dessa elever till en positiv attityd, genom att involvera dem i ”de läskun-
nigas förening”. Stödja dem i det de inte förstår eller kan, vilket må vara skilda
saker för olika elever, samt ge dem uppgifter och litteratur anpassade efter deras
förmåga så att de upplever läsningen som meningsfull.

För det tredje är det angeläget att lärare utarbetar strategier för arbetet med
läsförståelsen och sätter upp tydliga mål för den enskildes läsning. Eleverna
måste få klart för sig skillnaden mellan avkodning och läsförståelse. Det tycks
också såsom Reynolds framhåller i sin artikel översatt av Herrström (2002), att
det behövs en mer heltäckande teori om läsprocessen. I vilken ingår både grund-
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läggande teorier om läsprocesser med koppling till teorier om läsförståelsen.
Härmed kan man hjälpa lärare att finna strategier i syfte att utveckla elevernas
läsförståelse.

Vi måste sträva mot en helhetsbild!
Trots alla ansträngningar från engagerade lärare och skolledning finns det elever
som har stora svårigheter med läslärandet och som förmodligen alltid kommer att
ha det. Det är möjligt att förbättra saker men att nå en nollvision, som det ofta
talas om i olika sammanhang, är knappast rimligt. Läsning och skrivning är kul-
turella verksamheter men har också en biologisk grund som kräver användandet
av basala funktioner i hjärnan (Høien och Lundberg 1999). Enligt dessa forskare
tyder mycket på att genetiska faktorer spelar stor roll vid läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi. För att förstå varför somliga elever har stora svårigheter är det ange-
läget att tillsammans med undervisningsmässiga, kulturella och sociala aspekter
även studera andra faktorer. Följaktligen handlar det om både individuella och
sociala aspekter.

Fokus i denna studie har varit på barnen men det betyder naturligtvis inte att
andra faktorer är oviktiga, tvärtom, lärandet sker i ett ständigt samspel mellan
individen och omgivningen. I detta samspel ingår lärarna, den enskilda skolans
organisation och de ramar eller den styrning som förekommer på kommunal och
statlig nivå. Skolan har ett historiskt förflutet som återverkar på hur skolan är ut-
formad och fungerar idag. Utan att närmare gå in på dessa frågor vill jag ändå
väcka dem. Vilken betydelse har exempelvis den politiska styrningen för de re-
surser som finns för barn med särskilda behov och/eller inställningen till nivå-
grupperingar? Vilka möjligheter har den enskilde läraren att påverka skolans or-
ganisation och resurstilldelning?

Frågorna skär rakt in i den debatt som förts och förs om skolans yttre och inre
styrning och om specialpedagogikens roll. För diskussioner se exempelvis Berg
(1995), Emanuelsson (1996, 2000) och Haug (1998). I en studie som jag själv
genomfört om förändringsarbete i förskolan (Nyström 1995) framgår hur intres-
semotsättningar och konflikter påverkar verksamheten. Genom studier utifrån ett
organisationsteoretiskt perspektiv ökar möjligheten till förståelse av helheten.
Organisationer är komplexa system och skolan utgör inget undantag. Berg och
Wallin (1982) framhäver att vid studier av skolan i ett organisationsteoretiskt
perspektiv bör tre nivåer beaktas, samhällsnivån, organisationsnivån och aktörs-
nivån. Samspelet mellan dessa nivåer påverkar ständigt organisationen. På ak-
törsnivån befinner sig lärare, elever och föräldrar, men även tjänstemän och po-
litiker, vilka alla styr och influerar verksamheten utifrån olika intressen. Var och
en utgår ifrån sitt eget synsätt och har många gånger svårt att kompromissa.

Det är angeläget att skapa miljöer så att varje elev kan få optimala utveck-
lingsmöjligheter. Särskilt viktigt är det naturligtvis för dem som kan komma att
hamna i riskzonen. Mitt antagande är att det finns möjligheter till en positiv för-
ändring men att detta förutsätter organisatoriska förändringar. I en lärande orga-
nisation krävs som Alexandersson (1994) framhåller ett reflekterande förhåll-
ningssätt, en förmåga att kommunicera med andra och en medvetenhet om det
egna handlandet, en s k praktisk teori om hur det pedagogiska arbetet skall utfö-
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ras. Alexandersson talar om personalen men jag menar att detta gäller alla som
på något sätt är involverade i skolans verksamhet. Eftersom vissa barn har svå-
righeter att ta till sig och använda de redskap som behövs för att behärska den
sociala praktik som läsning utgör, är det angeläget att nämnda förhållningssätt
genomsyrar samtliga nivåer; politiker, skolledning, lärare, föräldrar och elever.

Förslag till pedagogiska förändringar och
fortsatt forskning

Vilken nytta kan man då ha av innevarande forskning? Min intention är att
denna avhandling ska gagna lärare som arbetar i skolan. Genom flera års obser-
vationer och inte minst genom reflektioner har jag kunnat upptäcka vad som ut-
spelas i ett klassrum och jag har försökt åskådliggöra den komplexa process som
lärande innebär. Det framgår också i avhandlingen att det inte finns några gene-
rella lösningar för hur man möter barns olika erfarenheter och behov.

Idag talas det ofta om ”en skola för alla” och i läroplanen för grundskolan,
Lpo 94, (1998) tydliggörs denna målsättning. Det står exempelvis: ”Undervis-
ningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s 6). Vidare
betonas alla människors lika värde och att skolans arbete skapar ”utrymme för
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och
blir till en helhet” (s 8). Mot denna bakgrund är det viktigt att fundera över vad
som kan göras för att förverkliga skolans värdegrund och uppdrag.

Det finns emellertid skäl att skilja mellan å ena sidan formuleringsarenan,
som omfattar policydokument, läroplaner, etc och å andra sidan realiseringsare-
nan, som omfattar det praktiska pedagogiska arbetet i olika avseenden (se exem-
pelvis Persson 2001). Dessa arenor är som bekant inte alltid kongruenta. Kritik
har riktats mot skolan vad gäller dess bristande förmåga att uppfylla målsättning-
en, och det är naturligtvis viktigt att fundera över vad som kan göras.

Ett viktigt resultat i denna avhandling är att informanterna använde olika be-
teenden därför att de hade olika förutsättningar att hantera den aktuella situatio-
nen. De beteenden som användes visade sig hindrande eller utvecklande i läran-
det. Läraren uppmärksammade inte alltid vilka beteenden informanterna använde
och kunde därför inte ändra dessa. I skolan är fokus ofta inriktad på resultatet
och i mindre utsträckning på vägen dit. Detta betyder, som jag redovisat, att det
är angeläget att läraren tidigt identifierar eleverna och kartlägger vilka vägar de
använder för att lära sig läsa och skriva samt vilka behov var och en har.

Mina data visar att de tendenser i läslärandet, som jag upptäckte under de för-
sta månaderna, kvarstod alla tre skolåren. Ett som jag ser det nedslående resultat.
Vilka resurser finns för att vända trenden och redan från skolstarten bidra till en
mer positiv utveckling för alla elever? I båda klasserna fanns begränsade resurser
till extra insatser första skolåret. Andra och tredje året satsades något mer i form
av ökat lärarstöd. Men detta är enligt mitt förmenande inte tillräckligt för att bi-
dra till utvecklandet av konstruktiva beteenden som leder i positiv riktning för
alla. De specialpedagogiska insatser informanterna fick bidrog inte till att ut-
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veckla läsandet i enlighet med deras ålder. Majoriteten av dem som hade stanine
1-3 första året, hade samma resultat även fjärde skolåret.

Under studiens gång har jag funderat på om utfallet skulle ha blivit annorlun-
da om strävarna hade fått ett annat stöd det första skolåret. Hade diskrepansen
mellan strävarna och löparna minskat? Hur skulle detta stöd i så fall ha utfor-
mats? Jag har också tänkt på guidningens betydelse och möjligheten till en diffe-
rentiering av läromedel.

* Min uppfattning, utifrån vad jag har funnit, är att man ska ge så mycket stöd
som möjligt vid skolstarten, och då menar jag kraftfulla insatser. Avsikten är att
ge alla barn möjlighet till en positiv utveckling, redan från starten, mot bakgrund
av det första årets avgörande roll för den kommande utvecklingen. En utveckling
som tycks bli bestående för många elever. Kanske bör man överväga att omför-
dela befintliga medel för att satsa på en intensiv undervisning det första skolåret.
Foormans och Torgesens (2001) forskning visar att om man tidigt kan finna de
elever som befinner sig i riskzonen, exempelvis redan i förskoleklassen, och un-
dervisar dem genom att bl a använda väl genomtänkta instruktioner, finns det
stora möjligheter att eliminera deras läsproblem.

Grundprincipen bör vara att tydliga mål för den enskildes läsinlärning skall
formuleras men också hur dessa mål ska uppnås. Vidare skulle man kunna satsa
på mindre grupper, fler lärare samt lärare som har en grundlig utbildning i och
erfarenhet av läsinlärning. Jag vill också poängtera vikten av att skapa strategier
för att hjälpa eleverna med läsförståelsearbetet. Hur stödet i övrigt ska se ut av-
görs av den enskildes behov. Det finns en uppfattning (exempelvis i de skolor
jag besökte) att man ska vänta och sätta in resurser senare, alltså inte i första
klass. Tyvärr kan det då vara för sent. Långsiktigt är det förmodligen också billi-
gare att satsa resurserna på ett tidigt stadium. Den största vinsten är dock trygga-
re och nöjdare elever som känner att de behärskar skriftspråket, vilket gynnar allt
skolarbete.

En möjlig väg, som har visat sig framgångsrik och som börjar implementeras
i Sverige, är att utveckla läsförmågan med Reading Recovery Program (RR),
som utarbetats av Mary Clay (1996) i Nya Zeeland. RR går ut på att eleven får
30 minuters enskild undervisning per dag med en RR-lärare under ca 12 - 20
veckor efter det att man har upptäckt och testat dem med en långsam läsutveck-
ling. Lärarna utarbetar ett program som utgår från den enskildes behov. Varje
barn arbetar i sin egen takt på sin egen nivå och man går inte vidare förrän barnet
behärskar det aktuella momentet. Det är också nödvändigt med fullt stöd för pro-
grammet från föräldrarnas sida. Jag menar nu inte att man ska anamma RR-
programmet i sin helhet och implementera i den svenska skolan. Det är snarare
idén jag vill lyfta fram, att i förebyggande syfte ge mycket stöd av olika slag det
första året i skolan.

* Guidning genom scaffolding vill jag framhålla som ett arbetssätt värt att pröva,
exempelvis Reciprocial Teaching (RT), som beskrivits innan. Denna metod har
visat sig mycket framgångsrik, speciellt bland läsare med en långsam utveckling.
Det handlar om att utveckla sin metakognitiva förmåga genom att reflektera över
en läst text tillsammans med en lärare. Genom att formulera egna frågor till tex-
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terna, göra sammanfattningar och reflektera över innehållet utvecklas läsfärdig-
heten. Det är ett sätt att skapa mening, att hjälpa eleven till förståelse av texten,
samtidigt som hon/han utvecklar den metakognitiva förmågan.

* En tredje aspekt är, som jag redan varit inne på, att stödja respektive utveckla
vars och ens möjligheter. Speciellt viktigt är det att arbeta med det barnet kan
och bygga vidare på detta. Vidare bör man undvika en generell undervisningsni-
vå, arbeta med mångfalden och utarbeta strategier för hur undervisningen ska
läggas upp.

De olika textböcker och uppgifter som tillhandahölls i de båda klasserna var
tämligen lika för samtliga elever. Efter hand ökade svårighetsgraden av uppgif-
terna och i böckerna, exempelvis Ärtanserien. De som behärskade redskapen fick
dessa extra uppgifter eller en svårare bok i samma serie och erhöll sålunda en
form av differentierade uppgifter. Genom att de på detta sätt fick extra träning,
förstärkte och ökade de också sina kunskaper.

Redskapen förstärker följaktligen en positiv utveckling för dem som redan
kan och en negativ för dem som arbetar långsamt och inte förstår innehållet. Ef-
tersträvansvärt vore om uppgifterna liksom läromedlen var mer differentierade
och anpassade också efter strävares och gångares behov. För dessa båda grupper
är det än viktigare att träna olika moment. Jag vill ävenledes lyfta fram samlä-
randet som en väsentlig del av lärandemiljön. Med detta menar jag, att det vore
önskvärt att läraren oftare uppmanade sina elever att också ta hjälp av en kamrat
som ett tillgängligt redskap, om de inte själva förstår eller kan läsa texten. Vi lär
i samspel och i ett sådant perspektiv blir alla i det aktuella sammanhanget vikti-
ga, inte minst kamraterna. Uppfattningen, att var och en ska klara sig själv och
inte få hjälp av någon mer kunnig, är utbredd i den svenska skolan, kanske bero-
ende på betygskonkurrensen. Jag vill förespråka en undervisning där samarbete
uppmuntras och värdesätts eftersom det på sikt bidrar till den enskildes förmåga.

Sett i ett vidare perspektiv lyfter jag fram fyra viktiga områden att beakta i syfte
att öka barns skriftspråkliga utveckling:

•  Förskolans roll
•  Undervisningens uppläggning
•  Metakognitionens betydelse
•  Förståelse för den aktuella kontexten

Jag kommer att diskutera varje punkt och samtidigt framföra mina tankar kring
vilken framtida forskning som kan anses lämplig inom området.

Förskolans roll
Det är ingen ny slutsats jag kommit fram till när jag framhåller förskolans roll
för barns fortsatta lärande. All forskning hittills pekar på vikten av att barn med
en god förförståelse av vad läsning och skrivning handlar om före skolstarten,
också har bättre förutsättningar i skolan. Mot bakgrund av denna kunskap vill jag
framhålla det angelägna i att både under lärarutbildningen och genom kompe-
tensutveckling, öka kunskapen om vilken roll språklig medvetenhet spelar för
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barns läsutveckling. Det räcker inte med rim och ramsor, vilket redan förekom-
mer i de flesta förskolor idag. Det handlar om ett medvetet program där alla barn
ska deltaga, inte enbart de som själva vill. Övningarna kan på olika sätt genom-
syra den dagliga verksamheten eller genomföras varje dag ca 10 – 15 minuter i
form av lekfulla programinslag.

Forskning inom detta område ser jag som en viktig angelägenhet i syfte att på
sikt öka pedagogernas medvetenhet. Exempelvis genom att studera arbetet med
fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom. Härigenom kan pedagoger i sitt
arbete öka barnens språkliga medvetenhet, vilket förhoppningsvis kommer att
leda till en minskning av andelen elever med läs- och skrivsvårigheter.

Undervisningens uppläggning
Att organisera undervisningen så att den lämpar sig för elever med olika bak-
grund och förutsättningar är ett annat viktigt forskningsområde. Det är angeläget
att skapa miljöer som ökar förståelsen för tryckt och handskriven text. I detta in-
går att fundera över vilka läsinlärningsmetoder som lämpar sig för den aktuella
gruppen och på ett lyhört och flexibelt sätt anpassa metodiken till individens för-
utsättningar. Likaså kan det finnas anledning att studera vilka undervisnings-
strategier läraren använder och varför hon använder just dessa samt på vilket sätt
en differentiering av uppgifter, läromedel och aktiviteter sker. Samtidigt kan man
studera vilka läromedel som nyttjas och hur de används. Förstår alla elever hur
arbetsmaterialet ska användas? Ett angeläget forskningsområde, mot bakgrund
av att många elever har svårt med läsförståelsen, är just att undersöka på vilket
sätt lärare arbetar med läsförståelsen.

Metakognitionens betydelse för lärandet
Det har under studiens gång visat sig att metareflektion har en positiv inverkan
för lärandet. När eleverna reflekterade över sitt lärande och förstod vikten av att
läsa, ökade intresset för läsning och läsförmågan utvecklades. Genom scaffol-
ding kan man stärka elevens läsförmåga och utveckla förmågan att analysera det
egna lärandet. Jag vill poängtera vikten av ett sådant förhållningssätt. Om läraren
uppmuntrar och inspirerar barnen att fundera över vad de gör och hur de löser
olika uppgifter tenderar förståelsen att öka och underlättar därmed lärandet. Att
på ett konkret sätt resonera med eleverna om vad de ser, vad de förstår och inte
förstår och hur de tänker. Ett möjligt område för fortsatt forskning vore att stude-
ra hur eleverna, genom samtal och reflektion över vad som är besvärligt i läs-
ningen, kan öka insikten om det egna lärandet.

Förståelse av den aktuella kontexten
Mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet och vad Vygotskij poängterar
beträffande den kulturella bakgrundens betydelse för lärandet, finner jag det
alltmer väsentligt att studera klassrummet utifrån ovanstående synsätt. Det finns
åtskilliga exempel från mina observationer som visar hur elever ställs utanför
sammanhanget därför att de inte förstår situationen.
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Skeendet i ett klassrum är fascinerande att studera och eftersom det är så
komplext krävs det många studier med olika inriktning för att förklara vad som
pågår. Jag tror det vore angeläget att studera scaffolding närmare, på vilket sätt
läraren stöder och hjälper elever i olika situationer, för att få dem att bättre förstå
och utveckla den egna läsförmågan.

För min del vore det också angeläget att följa informanterna ytterligare några
år för att studera vilka eventuella förändringar som kan komma att ske i deras ut-
veckling framöver. Framför allt för att undersöka hur läsförståelsen utvecklas.

Slutord
Informanternas lärandeprocess i den svenska skolan kommer att fortsätta ytterli-
gare ett antal år. Var och en kommer att arbeta vidare utifrån den egna förmågan.
Min förhoppning är att ett mer flexibelt tänkande på olika nivåer kan komma att
bidra till ett vidgat synsätt och öppna för en förändrad undervisning. För att få
elever att utvecklas, räcker det knappast att ge ”näring” då och då och tro att
kunskapen likt en blomma ska växa och slå ut. Lärandemiljön är långt mer kom-
plicerad och det behövs olika miljöer för olika elever som breddar tänkandet och
utvecklar förståelsen.

Min avhandling belyser en del av lärandet men det är ett vidsträckt område
med åtskilliga möjligheter till fördjupade studier av skilda delar. Genom denna
studie har jag gjort upptäckter som kan vara till nytta vid nästa undersökning och
naturligtvis finns det saker som kunde ha gjorts annorlunda. Det har varit en lång
process och arbetet har varit, som I-or i Nalle Puh uttrycker; Först Eftertanke
och sedan Hårt Arbete. Det finns mycket kvar att utforska och själv är jag i star-
ten av ett forskningsarbete med obegränsade möjligheter. Detta känns verkligen
inspirerande.
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SUMMARY

Aim and theoretical frame

How do children learn to read and write? That question has been the subject of a
lot of recent research and discussions. Chocking reports during the 90’s, saying
that many Swedish children are leaving the compulsory school with inadequate
literacy abilities, have contributed to the attention. The concept ‘literacy’ can be
defined in different ways. One definition is to be found in the Report from The
Committee of Reading and Writing (SOU 1997:108):
“The ability to use printed or written text

- to act in society and to do well in everyday situations
- to be able to satisfy personal needs and aims
- to improve and grew according to personal qualifications “ (p 25).

The key to be successful in school and to learn well is the ability of reading and
writing. From the very first year in school and up to university levels, studying
requires comprehension of printed and handwritten text. Experiences made by
reading research (Adams 1990, Lundberg 1984, Taube 1988) have raised the
awareness of the complexities that are related to a child’s first reading experien-
ces. All research tell us that the reading problems will cause consequences not
only regarding the reading ability, but also to the ability of acquiring knowledge
in other subjects as well as the child’s self-confidence. Usually learning difficul-
ties have a negative impact on the motivation of the child to all kind of school-
work. There are several aspects of importance for acquiring literacy, for example
the child’s pre-understanding and its ability of using meta-cognitive strategies.

Most studies have been made out of an individual perspective. But during the
past years some researches have pointed out the importance of the learning envi-
ronment.

The purpose of this thesis is to shed light on the learning process of the stu-
dents, with respect to reading and writing, based on the specific learning envi-
ronment. Special attention is given to the relationship between the individual and
the environment. It is the author’s strong belief that one needs to look at both
these aspects together. Further, the intention of the thesis is not to compare diffe-
rent environments in terms of good or bad, but rather to use them as examples of
situated social practices for reading.
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When talking about the learning environment, we include both the physical
environment, i.e. the design of the classroom, and the pedagogical environment,
i.e. the structure of teaching such as currently used reading methods, different
kinds of activities, the teacher’s attitudes and the interaction teacher-student and
student-student.

Based on the purpose of the thesis, the following questions were formed:
What behaviours do the students develop during the learning process?
What learning methods for reading are used and how are they expressed in the
teaching?
What kinds of activities take place and how do they affect the interaction in the
classroom?
How can the students’ behaviour be understood in relation to their learning en-
vironment?

The classroom environment is a culture of its own with an accepted pattern that
children are expected to understand when they start school. And they are expec-
ted to understand reading as a situated social practice as well. What is the purpo-
se of reading? What do I obtain through participating in the reading process?
What kind of activities is possible to find in a classroom? These are all very im-
portant questions, but far from obvious to a child when school starts. In order to
discover what happens in a classroom, to study what the children are doing when
they learn to read and write, an understanding is founded and you are able to find
out how the students are approaching literacy.

Even though the main focus is the classroom and the learning environment,
there is an individual perspective in which the students’ individual learning pro-
cesses are studied. In this respect specific patterns emerged. These patterns are
then discussed first and foremost in view of environmental aspects. It is by ap-
plying different theoretical perspectives on learning that one can understand dif-
ferent things. Therefore, it is not the individual or the environment separately
that are of importance, it is the two in combination.

Learning in this thesis is defined as a process in which the students go from
being preliterate to being literate. The student is a co-creator in this process and
the learning takes place together with others in a social context.

As stated above, research of learning has for a long time been focused on the in-
dividual. The behavioural outlook was dominant until sometime during the 50’s
when the cognitive approach appeared, a tradition that derived from what is cal-
led rationalism. The rationalism has a dualistic view in which one distinguish
between body and soul, thought and action, as well as the physical and immateri-
al world. Vygotskij, however claims that an individual’s social integration de-
velops in interplay with cognition. Vygotskij is a prominent figure for the socio-
cultural perspective, whose disciples have taken his thoughts further with a hea-
vier emphasis on the environment than Vygotskij himself did. Vygotskij’s tho-
ughts about the essential characteristics of an education well adapted to children
with different abilities and varied cultural backgrounds was in line with the pic-
ture of education that developed during my observations in the classrooms.
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“The task of sociocultural perspective is to understand how mental functio-
ning is related to a cultural, institutional and historical context” (Wertsch 1998,
p 3). The central point in this perspective is the context, the relationship between
the social practices and individual actions. The individual participate in various
social practices, which are widely different. Examples of social practices are the
home, the preschool, the classroom and the reading.

Two more aspects and cornerstones in this perspective are how the world is
mediated for us and in which ways individuals are operating the tools of culture.
This means that the context in which the student takes part in is a determining
factor for learning. But of importance is also how we interpret the culture, in this
case the school environment we find ourselves in. The sociocultural perspective
can be criticised for its very strong belief in the social process in education whe-
re the individual’s cognitive abilities are pushed aside. In accordance with for
example Vygotskij and Jaworski, this thesis emphasize that children develop
their abilities in social interaction and a well-planned education that creates de-
velopmental possibilities. The individual and the social aspects of learning must
both be considered.

The instruction of the teacher is an important sociocultural activity, which
contributes to a cognitive growth. Vygotskij describes the encounter between the
student and the teacher as a very important way of cooperation. There is a di-
stance between the actual level of development and the level of potential deve-
lopment under guidance. Vygotskij calls it ”the zone of proximal development”
because focus is on the growth of cognitive processes. Vygotskij stresses the im-
portance of instruction adapted to the students’ different backgrounds and condi-
tions in order to support the individual cognitive growth.

From a social constructivism view, including a sociocultural perspective,
learning is seen as a change in comprehension, for instance when a student takes
part in reading as a social practice and move from sounding to automatic rea-
ding. By taking part in a social practice the student gradually learns to handle the
tools and to develop the reading comprehension.

Methodology and collection of data
The thesis is based primarily on qualitative data collected by personal studies of
the students’ reading and writing processes in the classroom environment. Se-
condly, estimations of the students’ reading abilities have been performed in or-
der to validate various kinds of data. The investigation has an ethnographic ap-
proach. Ethnography is an appropriate approach when you want to study societi-
es or groups during a long period of time in order to understand events and
communication like this investigation. Both qualitative and quantitative data
were used during the data collecttion as well as different techniques. The data
was also collected from different phases.

Classrooms may be difficult to study with all their complexity and the treat-
ment implies a lot of work. ten Have (1999) says something like, it is of great
importance that you through the analysis try to find a pattern to understand what
you discover and to argue in favour of some aspects. The analysis derives from
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Vygotskij’s theory, the sociocultural perspective, and to get a better understan-
ding of differences and similarities between the environments, Bernstein’s theory
about the visible and unvisible pedagogic was used.

Different events and actions, so-called critical incidents, both on individual
and group level were denominated and counted. A pattern was found and the dif-
ferent ways the informants were related to the setting appeared. These observa-
tions, together with previous discoveries, resulted in some “maps” concerning
the individual and derives from six different views; 1) the child’s background,
2) behaviour, 3) the encounter with school, 4) the physical and 5) pedagogic en-
vironment and 6) the student’s behaviour pattern regarding learning. The views
above constitute the base of the descriptions of each student.

The main data components derive from participant observations in two different
classroom cultures of two different schools and have been completed by data
from recorded interviews and informal discussions with the two teachers and the
twelve students. Focus on the progress of their literacy learning process. Copies
of the students’ class work were collected at my visits and a few times the stu-
dents read to me in different books. In third grade different kinds of tests were
performed in order to validate qualitative and quantitative data.

The investigation started in August 1998 when the children started in first
grade and was completed in March 2001 when they were in third grade. Most of
the data was collected in first grade and to a lesser extent during second and third
grade. The reason for this was that the original purpose in the beginning was to
investigate the learning in first grade and a lot of work was done during this pe-
riod. Later on an opportunity appeared to continue the study through a longitudi-
nal investigation, and thereby follow the students development over time.

Two different schools were selected but with similar social structures with
respect to unemployment and number of immigrants. One school is located close
to the town centre, the C-school, and the other one is located in a surrounding
area, the F-school. In these schools two first grade classes were selected, one at
each school. Students, who had not learned to read when school started, were
selected, six in each class.

The C-class was chosen because a pre-school teacher and an ordinary teacher
were co-operating. The class consists of 17 students at the beginning of the fall
semester, 12 girls and 5 boys. The first grade teacher in the C-class, Clary, has
worked for 34 years. She uses different kinds of phonics and did not believe in
whole word methods. The setting is an ordinary classroom with desks, grouped 4
by 4. The pre-school teacher is sometimes taking care of half the class and is also
assisting in the classroom for shorter periods of time. In this class the teacher
gave the students different tasks to work with every day. A few times a day they
had hands on work and two long assemblies, one in the morning and one after
lunch.

In the second school, called the F-school, a class was chosen with mixed ages
housed in a former pre-school building. The class consists of 22 first and second
grade students. Eight of them are first graders, 3 girls and 5 boys, of which six
could not read when they started school. The teacher, Fanny, has worked for 33
years. She uses a kind of Language Experience Approach and has produced a lot
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of the working material herself. The class uses two rooms and a couple of group
rooms. A Recreational pedagogue takes care of a small group of students when
they from time to time have hands on work, which leaves only 8 students in the
classroom. Besides, the class has teamwork together with the next-door pre-
school class a few times a week. In third grade the class was merged with two
other classes, with all together 48 students and two new teachers. This new class
has a short assembly in the morning followed by mostly hands on work when the
students could choose what to work with.

Results
The result indicates that in a classroom, students show a variety of specific beha-
viours related to the setting in different ways. The conclusion of this thesis is that
it is urgent to make teachers observe and pay attention to the behaviour pattern
of each group of readers. Teachers hereby receive a tool that gives them a chance
to identify students with negative patterns in purpose to make them choose a
constructive way of learning. Through guidance the teacher may transfer suc-
cessful strategies and/or design situations that make it possible for the students to
discover an alternative learning way. It is of great importance to give students
with a poor reading ability intensive teaching during a period. An extended pre-
sentation gives in the following parts.

The learning process
Literacy means ability to read and write and this thesis is an attempt to describe
the informants’ behaviour patterns. The purpose of reading is to achieve an au-
tomatic reading, i.e. that decoding may occur with accuracy and a high rate in
order to improve the students’ attention to the comprehension of the text (Lund-
berg 1984). The main purpose of writing is to express oneself in writing.

The aim of the analysis has been to identify what kinds of behaviours or pat-
terns the informants are using and at the same time try to understand how these
are related to the learning environment. Whether the children are using the same
or other behaviours in other subjects than reading/writing is outside this thesis.

The informants used four principal basic behaviours related with reading
and/or writing:

1) to approach reading/writing in a constructive way
2) to avoid reading and writing activities
3) to ask for help
4) to guess when they don’t know

In the analysis a distinct pattern emerged that in a general way made it possible
to divide the informants in three groups with respect to their literacy learning.
The groups are called runners, walkers and strugglers. The presentation shows 12
portraits, one of each child. There were no deviations during the years, i.e. nobo-
dy changed pace or behaviour. This means that all the informants remained in
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their groups during the first three years. They established a behaviour during the
first months and that pattern seemed to be stable.

The runners are characterized by good pre-understanding about what reading
and writing is. They are interested in written and printed text, motivated to learn
and have a strong self-confidence. These students only use positive behaviours
and learn to read after a few weeks in school and they compose their own texts
early. They are independent and initiators. The distance to their classmates incre-
ase as time goes.

The development of the walkers is variable and their behaviour varies in ex-
tent as well as over time. They have a fairly good pre-understanding but it is not
obvious in which direction their reading develops. There is a variety between pe-
riods of stagnation and go-ahead. Their interest in reading is changing over time
and so are the motivation and self-confidence. The informants learn to read du-
ring the first year in school and they increasingly produce their own text. They
need a certain extent support and stimulation during the first three school years.

The strugglers are characterized by slow development and they generally en-
ter school with an undeveloped pre-understanding. Their interest in school, and
their motivation and self-confidence are comparatively low. The strugglers need
a lot of support and express difficulties in reading and writing. Also those who
do not ask for help need support and the teacher is remarkably often standing be-
side their desks. They avoid reading and writing activities more often then the
others and they have a problem in understanding the meaning of reading. This
can be considered a problem of cognition or a consequence of earlier experien-
ces. The reading is automatic after the second or third year but the comprehen-
sion is not adequate for their age. These students reproduce and copy texts more
than they produce their own texts. They need time to understand how to handle
the tools in order to become reading and writing persons.

Assessment of the reading ability
The qualitative data were completed with different tests related to the individual,
with the purpose of estimating and comparing the informant’s literacy. The in-
tention was also, through triangulation, to improve the reliability and to validate
different kinds of results. In the light of the result from the qualitative part of the
investigation and of what has been found significant in learning to read, the in-
tention of the the tests should estimate decoding, reading comprehension, pho-
nological awareness, self-confidence and cognitive skills. All tests were focused
upon the individual aspects and are shown on individual level and a comparison
on group level.

There is a high reliability between the tests and the collection of the qualitati-
ve data. The tendency indicates that the strugglers in general have the lowest re-
sults, that the walkers march in the middle and the runners take the lead. Excep-
tions were Cognitive ability where the variation between the individuals looks
different. High and low points respectively occur in every group and there were
also a variation in the self-confidence where some of the informants to a certain
extent diverge from their group.
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The learning environment
A review of the learning environment has been done from the point how reading
methods have been used, how guidance work and how different kinds of activiti-
es have an influence on the learning. The tendency of the result shows that it is
not possible to find a link between the teacher’s method of teaching reading and
the reading development of the informants. In both classes there are children
who have a positive approach and others with a restrictive attitude. Different
reading methods suit different children, these methods have to be applied in a
flexible way and be adapted to the individual’s conditions.

All the students, and particularly the strugglers, require guidance in different
ways to achieve an optimal development. The result shows the importance of the
communicative interaction that may be obstructing, confusing as well as develo-
ping in helping the student in their learning. Various examples point that some of
the informants did not manage to start and/or carry out a given task without gui-
dance from the teacher.

The various kinds of planned activities increase the learning in higher or lo-
wer extent. Through participating in reading as a situated social practice, the in-
formants gradually get the tools to handle the reality. One way, to create a flex-
ible setting and give the students different kinds of tools and thus contribute to
their comprehension, is for example to use a repertoire of methods and tasks.
Some methods are more adapted for some students while other methods and
techniques suit others better. It is the variation of methods that are conclusive. It
means that a number of methods, activities, tasks etc. to choose from give larger
possibilites for progress. Language – thought – action are the base in Vygotskij’s
theory and the sociocultural perspective and is also central in this thesis. All the
activities in some way include language – thought – action, and therefore beco-
me important tools in the learning process and contribute in different ways to
create knowledge.

The relation between the individual and the setting
The analysis, derives from Bernstein’s theory, shows that the C-class has a vi-
sible pedagogic with a strong classification and a strong framing. Characteristic
of this class is an age homogeneous instruction, often connected to the subject.
Teacher-controlled instruction were mixed with hands on work where the student
could choose among various activities within distinct frames. The controlled ar-
rangement, development and pacing in the reading learning was significant.
Further, it was a professional division among the teachers.

The two first years the F-class present an invisible pedagogic with a mix
between strong and weak classification and with a weak framing. Characteristic
of this class is a mix between age homogeneous, age integrated and group level-
led instruction. A great part of the days there are hands on work and the students
plan their studies within the frame and they can choose between what is offered
in the classroom. There is also hidden sequencing and controlled instruction by
the teacher in age homogeneous groups.
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During the third year, when the students got another teacher, the pedagogic
practice was more like the C-class with a visible pedagogic. This is not to be
seen as a valuation of the two learning environments in terms of better or poorer,
but Bernstein’s concepts have been a tool in purpose when pointing out similari-
ties and differences between the two learning environments.

The informants use various behaviours in their learning depending on their own
conditions and/or how they understand the situation. To become a reading and
writing person means different things to different children. Säljö (2000) empha-
sizes that we are not learning the same thing even if we participate in the same
practices. We are creating the actual practice together but the individual’s actions
and way to handle the tools differs depending on every one’s historical and cul-
tural background. The same behaviours were developed in both settings and the
behaviour of the runners were generally more constructive than the behaviours of
the walkers’ and the strugglers’. It is all an issue about the way in which the in-
formants handle the set of tools that is a part of reading as a situated social prac-
tice – how they understand different kinds of tasks, how they interpret the tea-
cher or in other ways utilize varying resources in the setting. The setting in the
two classrooms is more or less adapted to different students. Some of the infor-
mants in the C-class would probably develop differently in the F-class and ap-
preciate the way of working in that class. And some of the informants in the F-
class would probably develop differently in the more structured way of working
in the C-class.

Through participating in reading as a situated social practice the students
learn to handle the tools and gradually develop the reading ability. The time, it
takes for children to learn to read and write, differs between individuals. The
strugglers need more time than the walkers and the walkers need more time than
the runners.

To reduce the gap between the groups, it is important to create more flexible
settings and settings with more variations that better than today can take care of
different needs. This thesis gives teachers the tools to identify the runner, the
walker and the struggler in classrooms all over Sweden. Hopefully, the thesis can
contribute to change the learning environment and help all students to chose con-
structive ways of learning.

General reflections
The importance of the learning environment is emphasized more today than in
previos decades and this thesis is an example of this change, from a strictly indi-
vidual aspect towards a social aspect. Neither of them should be looked upon se-
peratly but should instead be evaluated together. To study classrooms from diffe-
rent perspectives and with focus on the individual as well as the setting is of gre-
at importance. One theory is not enough to link the complexity of the learning in
a classroom. This thesis, studied from Vygotskij’s theory and a sociocultural per-
spective consists of to some extent the complexity and may be seen as comple-
mentary to research from other theoretical perspectives.
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One result of the study, is the conclusion that it is important to make teachers
observe and pay attention to the behaviour pattern of each group of readers, hel-
ping all of them to use constructive strategies. The strugglers, and sometimes
also the walkers, need help and training from the teacher to overcome the diffi-
culties in mastering the linguistic and the physical tools. Through this concern
they will be more interested in written and printed text, especially those who are
in lack of motivation.

These students must not be stigmatised as poor readers but must be given
support and a positive attitude and the teacher could try to involve them in “the
reading club”. Efforts must be done to support them when they do not unders-
tand or know, which may be different things for different children, and to give
them tasks and literature adapted to their ability and interests. By this they will
have growing positive experiences of reading.

In order to improve conditions for all students with a slow development one
should try to avoid instructions on a general level and instead work with a great
differentiation of assignments, textbooks and literature. The walkers and the
strugglers could be promoted by a higher degree of differentiation of tasks, tex-
tbooks and literature. In general, there are three important aspects to work with:

* By strong financial input give as much support as possible in first grade. One
may consider transferring resources from other areas of school and strongly sup-
porting the first school year. Students with poor reading ability need intensive
training. The individual needs should determine the design of the support. This is
written with the knowledge in mind that the first grade is of utter most importan-
ce in determining the student´s future progress. One of the results of this study is
that the deficiencies seem to remain for many students in spite of what is done to
make them improve.

* Guidance through scaffolding is a method worth trying, for instance Reciprocal
Teaching (RT). This method has been shown very successful, especially to rea-
ders with a tardy development. RT is about developing the meta-cognitive ability
through reflecting together with the teacher. Through formulating questions ac-
cording to the text, making summaries and reflecting on the content, the reading
ability develops. This is one way helping the student to understand the text and at
the same time develop the meta-cognitive skills.

* A third aspect is the importance of working with understanding for printed and
handwritten language, identifying each child’s strength and weakness so that we
can support and develop their abilities in the right direction individually. A good
idea is to develop the pre-understanding as early as possible, preferingly in pre-
school at least one year before the school starts.

The organization and tradition of the school may be assumed contributing to the
development of behaviours that are not very successful. A more flexible thinking
on different levels could imply an opening to a transformed teaching situation.
We may not assume that students mature and that their knowledge grows like
buds that burst into blossom. It is more a question of knowledge and will about
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creating settings that give the student access to tools that broaden the mind and
develop comprehension to reading and writing and thereby increase the possibi-
lity to an optimal development.
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Bilaga 1

Introduktionsbrev till de studerade barnens föräldrar

Augusti 1998

Till målsman!

Under det kommande läsåret kommer jag att vistas i Ert barns klass och studera
vad som händer i klassrummet när barn lär sig läsa och skriva. Jag forskar om
barns lärande och två klasser i kommunen har valts ut till denna undersökning.
Resultatet presenteras i en avhandling om några år. Jag finns i klassrummet någ-
ra gånger varje månad då jag studerar vad eleverna gör samt intervjuar och sam-
talar med dem. Om Ni av någon anledning inte vill att Ert barn ska delta i under-
sökningen så meddela mig detta. Ingen kommer att kunna identifieras och alla
namn i avhandlingen blir fingerade. Om Ni har några frågor så tag gärna kontakt
med mig på telefon: 0705208807.

Vänligen

Ia Nyström
Forskarstuderande vid Göteborgs universitet
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Exempel på hemuppgift
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Bilaga 3:1

Enkät om Läsmiljö i hemmet
Tillstånd har givits av Karin Taube
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 Bilaga 4:1

Resultat av elevenkäten Läsmiljö i hemmet (hämtad från
Läsundersökning i Stockholms skolor 1999).

Löparna

I Ludvigs hem finns en dagstidning och ibland också en kvällstidning, mellan 51
och 200 vuxenböcker och mer än 100 barnböcker. Han bedömer att han ser på
TV ungefär 2 tim per dag och kan läsa textremsan ibland. Nästan varje dag läser
någon högt för honom, vilket det också gjordes innan han kunde läsa. Själv läser
Ludvig nästan varje dag för nöjes skull, både böcker och serier och tycker att han
läser mycket bra. Han går till biblioteket ca en gång per vecka. Ludvig trivs gans-
ka bra med skolarbetet och med kamraterna. Han föredrar att läsa böcker i hälf-
ten av de 14 föreslagna aktiviteterna och väljer det istället för att leka ute, att
lyssna på musik, se på TV, spela dataspel eller läsa dagstidningar. Han läser
hellre i skolan än han ritar.

Leif uppskattar att de har 200 -300 vuxenböcker hemma och mer än 100 barn-
böcker och det finns en dagstidning och ibland även en kvällstidning. Han ser på
TV ungefär en timme om dagen och hinner alltid läsa textremsan. Innan han kun-
de läsa var det någon som läste varje dag och numera ungefär en gång per
vecka. Själv läser han böcker varje dag hemma och tycker att han läser mycket
bra. Serieläsande blir det ungefär en gång per vecka och till biblioteket går han ca
en gång per månad. Leif trivs mycket bra i skolan och med kamraterna. Han före-
drar att läsa böcker framför att leka ute, leka inne, se på TV, spela dataspel, läsa
serier eller dagstidningar och i skolan läser han hellre än han skriver och räknar.

I Lailas hem finns över 300  vuxenböcker och en dagstidning samt mer än 100
barnböcker. Hon går nästan aldrig till biblioteket. Laila säger att hon tittar på TV
ungefär tre timmar dagligen och hon hinner nästan alltid att läsa textremsan. Hon
uppger att hon läser mycket bra och trivs mycket bra i skolan liksom med kamra-
terna. Innan Laila kunde läsa så läste någon nästan varje dag för henne och idag
är det ungefär en gång per vecka. Själv läser Laila nästan aldrig böcker på friti-
den och hon läser aldrig serier. Vid val av aktiviteter anser Laila att det är roligare
att läsa böcker i stället för att leka ute, spela dataspel, läsa serier och dagstid-
ningar. I skolan föredrar hon att läsa framför att räkna.

Gångarna
Gerd svarar att de hemma har mellan 51- 200 böcker, en dagstidning samt 21 -
50 barnböcker. Hon ser på TV uppskattningsvis en halvtimme varje dag och hin-
ner nästan alltid läsa textremsan. Gerd tycker hon läser bra men läser aldrig en
bok för nöjes skull på svenska. Inte heller läser någon annan för henne, vilket det
heller aldrig har gjorts. Hon läser även på sitt hemspråk och talar oftast detta
hemma, nästan aldrig svenska. Hon går aldrig till biblioteket. Gerd trivs ganska
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bra med skolarbetet och mycket bra med kamraterna. Gerd föredrar att läsa
böcker framför serier och dagstidningar, men väljer hellre serier än dagstidningar.
I övrigt väljer hon hellre att leka än att läsa.

Hos Gun finns 200 - 300 vuxenböcker och 21 - 50 barnböcker och hon vet inte
om de har någon dagstidning. Gun ser på Tv ca 4 tim per dag och hinner läsa
textremsan ibland. Hon uppskattar själv att hon läser bra och brukar läsa böcker
och serier nästan varje dag. Någon annan läser aldrig för henne numera men ti-
digare läste någon ungefär en gång per vecka i hemmet. Gun går nästan aldrig till
biblioteket. Hon trivs mycket bra i skolan och med kamraterna. När hon får välja,
föredrar hon i fyra av de föreslagna 14 aktiviteterna att läsa. Hon läser hellre
böcker än serier eller dagstidningar och i skolan läser hon hellre än hon räknar
men hon föredrar serier framför dagstidningar.

Gabriel uppger att de har 50 - 200 vuxenböcker hemma och mer än 100 barn-
böcker samt också en dagstidning. Han går till biblioteket ungefär en gång per
månad. Gabriel tror att han tittar på TV ca 2 tim per dag och hinner nästan alltid
att läsa textremsan. Någon läste för honom nästan varje dag innan han kunde
läsa själv, idag händer det nästan aldrig. Själv tycker Gabriel att han läser mycket
bra och läser böcker hemma varje dag och serier nästan varje dag.  Han trivs
också mycket bra i skolan och med kamraterna. Han föredrar i åtta av de före-
slagna aktiviteterna att läsa böcker i stället för att lyssna på musik, läsa serier el-
ler dagstidningar samt att skriva, räkna, rita eller sjunga i skolan. Han föredrar se-
rier framför att läsa dagstidningar.

Strävarna

Stina bedömer att det finns mellan 51 och 200 vuxenböcker och mer än 100
barnböcker hemma. De har både morgon- och kvällstidning. Hon tittar på TV un-
gefär 2 tim per dag och hinner alltid läsa textremsan. Innan Stina kunde läsa själv
läste någon varje dag för henne och nu ca en gång per vecka. Själv läser hon
böcker hemma varje dag och hon tycker att hon läser mycket bra. Stina läser ald-
rig serietidningar och går nästan aldrig till biblioteket. Hon trivs mycket bra i sko-
lan och med kamraterna. Stina föredrar att läsa böcker i sex av de 14 föreslagna
aktiviteterna. I skolan läser hon hellre än hon räknar. Detta är en förändring från
framför allt första året då hon gärna valde matematik framför läs- och skrivaktivi-
teter.

Sven säger att det finns en dagstidning, uppåt 50 vuxenböcker och 21 - 50 barn-
böcker hemma hos honom. Han tittar på TV ungefär en timme per dag och hin-
ner alltid läsa textremsan. Sven tycker själv att han läser varje dag någon bok
hemma. Ungefär en gång per vecka läser en vuxen för honom. Innan han själv
kunde läsa var det ingen som läste högt för honom hemma. Han går aldrig till
biblioteket. Sven trivs mycket bra i skolan men inte så bra med kamraterna. Han
läser aldrig
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serier men skulle föredra det framför att läsa dagstidningar, men läser hellre
böcker än dagstidningar. I övrigt väljer han andra aktiviteter än att läsa böcker.

Selma anger att det finns mer än 300 vuxenböcker och över 100 barnböcker hem-
ma. Hon läser för nöjes skull varje dag och serier nästan varje dag. Det finns också
en dagstidning och nästan alltid en kvällstidning. Nu när hon kan läsa själv är det
nästan aldrig någon som läser högt för henne men innan hon kunde läsa så läste
någon en gång i veckan. Hon tycker själv att hon läser ganska bra, trivs också
ganska bra i skolan och med kamraterna. Selma går nästan aldrig till biblioteket.
Hon ser på TV uppskattningsvis 5 tim per dag och uppfattar själv att hon nästan
alltid hinner läsa textremsan.  Hon väljer hellre att läsa böcker än att leka ute eller
att läsa dagstidningar och i skolan läser hon hellre än hon räknar. I övrigt väljer hon
andra aktiviteter än att läsa böcker.

Samuel bedömer att det finns över 300 vuxenböcker hemma och mer än 100 barn-
böcker och han läser böcker varje dag men aldrig serier. Det är nästan aldrig någon
som läser för honom. Innan han kunde läsa själv så läste någon nästan varje dag.
Det finns ingen dags- eller kvällstidning och han går aldrig till biblioteket. Själv upp-
skattar han att han ser på TV ca 3 tim per dag och att han nästan alltid hinner läsa
textremsan. Samuel tycker själv att han läser mycket bra, trivs i skolan mycket bra
och ganska bra med kamraterna. I 14 av alternativen föredrar han i hälften av fallen
att läsa böcker i stället för att leka ute, vara med kamrater, lyssna på musik, spela
TV-spel, läsa serier eller dagstidningar. I skolan väljer han att läsa hellre än att
sjunga.

Sture uppskattar att det finns 200 - 300 vuxenböcker och mer än 100 barnböcker
i hemmet. Det finns en dagstidning och nästan alltid en kvällstidning. Han ser på
TV ungefär en timme per dag och hinner aldrig läsa textremsan. Innan han själv
kunde läsa, läste någon högt varje dag och nu läser någon nästan varje dag. Själv
läser han böcker för nöjes skull liksom serier nästan varje dag. Sture går till bib-
lioteket ca två gånger per månad. Han tycker att han läser mycket bra och trivs
mycket bra i skolan liksom med kamraterna. Han tycker bättre om att läsa böcker
än att läsa serier eller dagstidningar och han läser hellre i skolan än han skriver,
räknar, ritar eller sjunger. För övrigt föredrar han andra aktiviteter än att läsa.

Sten uppger att det finns 200 - 300 vuxenböcker hemma och bortåt 50 barnböcker,
ingen dags- eller kvällstidning. Sten ser på TV uppskattningsvis 2 timmar per dag
och hinner nästan alltid läsa textremsan. Någon har läst och läser hemma nästan
varje dag för honom. Själv läser han nästan aldrig böcker hemma. Seriemagasin
läser han i skolan. Han tycker själv att han läser mycket bra, trivs mycket bra med
skolarbetet och ganska bra med kamraterna. I sju av de 14 alternativen föredrar
Sten att läsa. Han väljer hellre att läsa böcker än att idrotta, lyssna på musik, läsa
dagstidningar och i skolan föredrar han att läsa istället för att skriva och sjunga.
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Exempel på läs- och skrivuppgifter
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Exempel på läs- och skrivuppgifter
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