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Abstract  
This work is a pilot study intended to show what an experienced teacher of Swedish in first 

grade teaches and how she teaches. A further aim is to test methods for the analysis of 

Aristotle’s forms of knowledge in order to elucidate the teaching of reading and writing. As 

regards theory, the study proceeds from rhetoric and its doctrine of forms of knowledge 

according to which the whole in communication consists of episteme, techne and phronesis. 

The methods involve analysing the content of the communication and analysing speech acts, 

rhetorical figures and paralinguistic expressions. The material consists of a nine-minute audio 

recording of a teacher’s communication with pupils in first-grade Swedish, which, after 

transcription and division into episodes, was analysed with the support of the forms of 

knowledge. 

Altogether the study shows that the content of teaching in reading and writing consists of 

linguistic concepts from the local to the global level in a text that is contextualized in the 

children’s experiences. In addition the pupils are given social competence via the reprimands 

they receive from their teachers. The analysis of the teacher’s actions shows that she has a 

dialogical teaching method that proceeds from the pupils’ knowledge and experiences. It also 

shows that the teacher gives the pupils appreciation and encouragement but that she also 

reprimands them when they disturb the desired order. The general conclusion of the pilot 

study is that it was possible to describe the teaching as a totality with both content and form 

with the aid of Aristotle’s forms of knowledge. 

 

Keywords 
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rhetorical figures, paralinguistic expressions 

 

English title: Teaching reading and writing in grade 1: A pilot study based on Aristotle’s 

forms of knowledge 
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1 Inledning 
I skolan möter alla elever skriv- och läsundervisning redan i de tidiga åren. I förskoleklassen 

förbereds de inför att utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift, och i årskurs 1 ska 

de lära sig att både skriva och läsa. Enligt Skolverket (2011, 2012) ska undervisningen ske i 

meningsfulla sammanhang, och språkutvecklingen ska alltid vara knuten till ett innehåll. Men 

vad lärarna tar upp och hur de bedriver sin undervisning är upp till den enskilda läraren och 

detaljstyrs inte. Om Skolverkets målsättning med den tidiga skriv- och läsundervisningen 

stämmer med hur lärare bedriver sin undervisning är en fråga som inte blivit besvarad. Forsk-

ningen har nämligen inte visat vad den tidiga skriv- och läsundervisningen innehåller och hur 

den går till i praktiken (Skolverket 2007).  

 

2 Syfte 
Den tidiga skriv- och läsundervisningen är föremål för denna magisteruppsats i svenska med 

didaktisk inriktning som har som syfte att analysera och synliggöra ämnesinnehåll och 

ämnesdidaktik i en svensklektion med en erfaren lärare i årskurs 1. Följande två forsknings-

frågor är centrala för min pilotstudie om svenskundervisning: 

1. Vad undervisar läraren om i den tidiga skriv- och läsundervisningen? 

2. Hur agerar läraren i mötet med eleverna i skriv- och läsundervisningen? 

Ett tredje syfte är att utveckla analysverktyg från den klassiska retorikens kunskapsformer för 

att beskriva skriv- och läsundervisning.  

 

3 Tidigare forskning 
Den forskning som finns om skriv- och läsundervisning i Sverige har fokus på eleverna, vilket 

inte är fokus för min undersökning som i stället riktar in sig på läraren. Någon studie som 

detaljerat beskriver läs- och skrivundervisningens innehåll och lärarens agerande har jag inte 

funnit i min forskningsgenomgång, men i de nedan presenterade studierna med fokus på 

eleverna finns ändå vissa resultat som säger något om undervisningens innehåll eller lärarens 

agerande även om fokus ligger på elevernas lärprocess och inlärningsmiljö. Vad lärare 

undervisar om i tidiga år uttrycks relativt allmänt med generella begrepp om 

svenskundervisningen med till exempel ’isolerad läs- och skrivinlärning’, ’traditionell ämnes-

inlärning’, ’svenska språket’, ’undervisning enligt kursplan’, ’skrivande’, ’talande’ och 
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’läsande’. Den forskningen besvarar således inte min forskningsfråga om vad läraren under-

visar om i den tidiga skriv- och läsundervisningen. Jag har inte heller funnit detaljerade svar 

på min fråga om hur lärarna undervisar utan även den presenteras med vaga begrepp som 

’ämnesspecifikt’, ’individanpassat’, ’utifrån elevernas behov’, ’miljörelaterat’, ’dialogiskt’ 

och ’monologiskt’. Nedan följer först en presentation av den forskning jag funnit om ämnes-

innehåll i skriv- och läsundervisning och därefter om hur den undervisningen bedrivs.  

3.1 Forskning om ämnesinnehåll i skriv- och 
läsundervisning  
Svensk forskning om skriv- och läsutveckling är huvudsakligen normerande och tar upp hur 

inlärningen bör gå till. Sandström Kjellin (2002) tar upp att undervisningen behöver bestå av 

tankeutbyte om text och innehåll mellan lärare och elev under första och andra skolåret. 

Gustafsson & Mellgren (2005) visar att barns möten med skriftspråket bör ske i meningsfulla 

och naturliga sammanhang, vilket åligger läraren att skapa. Wedin (2011a) poängterar att 

innehållet i elevernas texter måste förankras i deras erfarenheter.  

     I den mer sällsynta deskriptiva forskningen om skriv- och läsutveckling märks Fast (2007) 

som visar att läsinlärning och bokstavsinlärning i skolan inte tar avstamp i barnets 

erfarenheter av skriftspråket. Fast beskriver den tidiga skriv- och läsinlärningen som 

traditionell isolerad färdighetsträning med grund i bokstavsinlärningen. Undervisningen ver-

kar inte vila på kunskap om språkets struktur och byggnad, i varje fall inte enligt Wedin 

(2011b) som studerar lärares undervisning som bygger och utvecklar lärande i andraspråks-

miljö i förskoleklass och år 1. Lärarna i Wedins undersökning tar inte upp språkliga begrepp 

eller språkets struktur i samband med undervisningen.  

 En internationell studie som rör vad läsundervisning i åldrarna 5–8 år tar upp visar att vik-

tiga beståndsdelar för barns förmåga att lära sig läsa är att läraren berör ljud, förbereder 

fonologisk medvetenhet, utvecklar ordförråd och underlättar för läsförståelse (Razfar & 

Gutiérrez 2003). 

Sammanfattningsvis visar forskningen ovan att skriv- och läsinlärningen inte sker i 

meningsfulla sammanhang för eleverna. Genomgången visar också att det saknas studier om 

innehållet i undervisningen. 
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3.2 Forskning om hur skriv- och läsundervisning 
genomförs  
I detta avsnitt beskrivs lärarnas arbetssätt i skriv- och läsundervisningen i tidiga år utifrån sin 

dialogiska form och de textkedjor som bildas i omformulering mellan skrift och muntlighet. 

Jag beskriver även studier som presenterar vikten av att individanpassa undervisningen och att 

ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenhet samt några internationella studier om lärarnas 

undervisningsspråk. Fokus för dessa är inte tidiga år utan gäller elever som hunnit lite längre i 

sin skriv- och läsutveckling. 

Wedin (2009) har undersökt lärares muntlighet som resurs i klassrummet. Hon visar att en 

lärares undervisning till största del utgörs av dialogisk kommunikation och att monolog är 

mera sällsynt i undervisningen. En avhandling som berör lärarens dialog och hur den ser ut i 

en skriftspråksutvecklande miljö är Odenbrings (2010) undersökning om könskonstruktioner i 

samtal i förskola, förskoleklass och skolår ett. Bland annat kommer Odenbring fram till att 

läraren bör medvetandegöras om den interaktion som sker i samtalet ur ett genusperspektiv. 

Odenbrings studie visar att flickor är hjälplärare i dialogen, något som också Einarsson och 

Hultman (1984) konstaterat tidigare när de visat att klasslärare använder sig av hjälplärare och 

att dessa är så kallade tysta och snälla flickor. 

Att lärarens dialog har stor betydelse i barns skriftspråkande visar Björn (1996). I hennes 

avhandling undersöks fyra barns skriftspråkliga experimenterande mot mer komplexa texter. 

Hon menar att läraren behöver möta eleven dialogiskt och anpassa sig efter barnets utveck-

lingsfas. Detta är också något som Sandström Kjellin (2002) kommer fram till i sin doktors-

avhandling om barns läsutveckling under första och andra skolåret. I dialogen som sker under 

barnets väg in i skriftspråklighet menar Sandström Kjellin att interaktionen mellan lärare och 

elev behöver vara rik och att läraren behöver utvärdera sitt metodval.  

Internationella studier om hur skriftspråksutvecklande miljöer ser ut visar att dialogen är 

av vikt för kvaliteten på undervisningen och att lyhörda och omtänksamma lärare är positivt 

för skriftspråksutvecklingen i den komplexa undervisningssituationen (Harms, Clifford & 

Cryer 1998). Interaktionen mellan lärare och elev utvecklas bäst enligt Bredekamp & Copple 

(1997) om läraren ger snabb direkt respons till eleven. Tvåvägsinteraktion är också något som 

de Kruif m.fl. (2000) framhåller som viktig för att stimulera tidigt lärande och tidig språk-

utveckling. De menar att det är av vikt att undersöka när läraren gör vad och mer explicit hur 

interaktionen mellan lärare och elev ser ut för att få elever engagerade i undervisningen. 

Sammantaget visar de internationella studierna om lärares interaktion att de lärare som bäst 
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introducerade oengagerade elever för nya aktiviteter, utvecklade och följde upp deras intres-

sen, tillrättavisade dem, berömde och backade upp dem, informerade dem samt uppmärk-

sammade dem i samtalet också var de lärare vars elever nådde längst i sin skriftspråks-

utveckling. 

Det finns forskning i andra ämnen i svensk skola som visar hur undervisning går till med 

hjälp av så kallade textkedjor. Återkommande tema i den forskningen är att text rekonstrueras 

i undervisningssituationer (Danielsson & Ekvall 2007, Mindedal 2011). Mindedal (2011) har 

studerat lärares undervisning om textanvändning och textrelaterade samtal i NO-undervisning 

för elever i mellersta åren och visar bland annat att i det lärarledda undervisningssamtalet 

finns spår av lärobokstexterna. Läraren rekontextualiserar texten ur en lärobok till ett samtal 

om innehållet. Mindedal beskriver detta som en så kallad textkedja, där texten förs vidare från 

en skriftlig kontext till en muntlig och tillbaka igen som en text på tavlan eller som en 

elevförfattad text. Taveltexterna sammanfattar undervisningen och det klassen gjort till-

sammans. Textkedjorna visar sig bidra till att öka elevernas ämnesspecifika språk. Eleverna 

fick ingen undervisning om skrivprocessen, vilket Mindedal har uttryckt som ett önskat 

undervisningsinnehåll.  

Flera studier pekar på vikten av individanpassad undervisning. Det gör t.ex. Fast (2007) i 

sin avhandling om sju barns möten med skriftspråklighet. Fast belyser de olika sociala och 

kulturella faktorer i uppväxtmiljön som påverkar barnets väg in i en skriftspråklighet. Vidare 

avhandlar hon i vilken utsträckning barnet får använda sig av sina tidigare skriftspråkliga 

erfarenheter och ta med dem in i skolans värld. Fast visar att skolan inte tar avstamp i barnets 

rika erfarenheter av skriftspråket. 

Att individualisering sker i låg utsträckning pekar också flera studier på högstadiet om 

läsande och skrivande, bl. a. Norberg Brorson (2007), Wiksten Folkeryd (2006) och Tinglev 

(2005). Studierna har det gemensamt att de påvisar att explicit undervisning i skrivande och 

läsande inte sker i ämnesundervisningen. Norberg Brorsons (2007) studie visar dessutom att 

den lärarledda undervisningen till stor del styrs av läromedel. 

Lärarens individanpassade arbetssätt i klassrummet undersöks också i Nyströms avhand-

ling (2002). Nyström kommer fram till att metodvalet i läsundervisningen är av underordnad 

betydelse för språkutvecklingen, men hon poängterar att anpassning måste ske till elevers 

enskilda behov och att mycket uppmuntran och uppmärksamhet från läraren behövs hos de 

barn där motivationen för läsinlärning är låg. Att lärarna måste ge support och stöd till 

eleverna menar också Wedin (2010). Hon understryker att om språket ska bli ett effektivt 
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verktyg i lärandet i andraspråksmiljöer behöver lärarna utveckla ett mer kritiskt 

förhållningssätt till språkanvändningen i klassrummet.  

     Inlärningsmiljön och särskilt hur den erbjuder litteracitetsmöjligheter, d.v.s. möjliggör för 

utveckling av läsning och skrivning, är också central i Björklunds avhandling (2008) om 

barns möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Hon kommer fram till att 

barnen själva utgör och är medskapare till en stor del av den litteracitetspraktik de ingår i. 

Perspektivet i avhandlingen är barnets medan pedagogens roll och delaktighet i barnets littera-

citetspraktik bara beskrivs allmänt. Björklund pekar på vikten av att undersöka hur lärarna 

undervisar för att stärka litteraciteten (2008:248). 

Det finns forskning om vilka läsundervisningsmetoder som lärarna arbetar efter i svenska 

skolor, men jag har inte funnit några studier som visar hur läsundervisningen går till i prakti-

ken. Denna brist påvisas också av Herder (2008:68). Forskningen har följaktligen mer fokus 

på barnens läsutveckling än på själva undervisningen. 

Det finns internationell forskning om lärarens språk och hur det tar sig uttryck i undervis-

ningspraktiken. Denna forskning är intressant för min studie eftersom den berör hur lärare 

agerar i undervisningspraktiken för att kommunicera ämnesinnehållet. Studierna är dock inte 

särskilt detaljerade, och de beskriver inte heller lärare som undervisar elever i skolans tidiga 

år. Särskilt undersökt är lärarens respons (Edwards & Mercer 1987, Jarvis & Robinson 1997, 

Cullen 1998, 2002). Den forskningen visar att respons är frekvent förekommande, att den är 

förväntad och att den i större grad hör till klassrumssamtalet än till andra samtal. Cullen visar 

hur responsen understödjer och utvärderar samt ger ämnesspecifik uppföljning (1998, 2002). 

Jarvis & Robinson (1997) visar hur läraren omformulerar och repeterar elevens svar i under-

visande syfte för att kunna utveckla och bygga diskussioner tillsammans. Edwards och Mercer 

(1987) och ytterligare andra studier visar hur lärare omformulerar och agerar filter för att göra 

undervisningsinnehållet begripligt för eleverna. I forskningen om lärarens språk framträder 

repetitionen som ett frekvent fenomen. Läraren upprepar sig själv eller andra på mer eller 

mindre varierande sätt genom så kallade parallellismer. Dessa är frekvent använda i under-

visningssammanhang, vilket flera studier visar (se exempelvis Burke 1969, Georgakopoulou 

1998, Cullen 1998, 2002 och Juzwik 2004).  

     Forskningen som relateras ovan tar upp miljön för skriftspråksutveckling och visar 

sammanfattningsvis att lärarens agerande har stor betydelse för att utveckla elevernas skrift-

språk. Den visar också att skriv- och läsundervisning som sker med hjälp av dialogisk 

undervisning och är anpassad till respektive elev och till undervisningskontexten föredras.  
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3.3 Sammanfattning om forskningsläget 
Forskningsgenomgången ovan visar att den tidiga skriv- och läsundervisningen i svenska 

skolor uppvisar ett relativt outforskat fält. Forskningen om innehållet i svenskundervisningen 

i de tidiga åren visar att skriv- och läsinlärningen inte knyts till meningsfulla sammanhang för 

eleverna. Forskningen om lärarens agerande visar att dialogen mellan lärare och elev är 

mycket viktig. Vad lärare undervisar om i tidig skriv- och läsutveckling och hur de agerar i 

klassrummet finns inte detaljerat beskrivet i någon av de undersökningar jag funnit. Det finns 

således en kunskapslucka som min forskningsgenomgång påvisar.  

 

4 Material  
Föremålet för studien utgörs av cirka 9 minuter av en lektion i årskurs 1. Lektionen som 

momentet ingår i hålls den 20 april 2010 och varar mellan kl. 8.10–9.40. Syftet med lektionen 

är att eleverna ska utveckla sin skriv- och läskompetens. För analysen har jag valt en samman-

hängande sekvens som består av att läraren undervisar om bokstaven C. Sekvensen är 

inspelad med ljudbandspelare, transkriberad och indelad i episoder. Inspelningarna finns 

säkerhetskopierade på server. 

Innan sekvensen börjar har läraren kopplat bokstaven till ordet cirkus, och eleverna har 

berättat om sina erfarenheter av cirkusbesök och om sina tankar om cirkus som fenomen. 

Efter sekvensen fortsätter eleverna att på egen hand teckna och måla på cirkustemat.  

4.1 Materialinsamling 
Jag har valt att spela in mitt material och få lärar- och elevröster dokumenterade för att jag i 

efterhand ska kunna gå igenom materialet flera gånger, vilket troligtvis innebär en mer nog-

grant ställd analys än om jag enbart observerar sekvensen eller intervjuar läraren om den. 

Ljudupptagningen har gjorts med hjälp av en mp3-spelare. Den har placerats väl synlig på 

katedern i klassrummet. Jag har startat inspelningen när lektionssekvensen inleds, och detta 

förfarande har lärare och elever informerats om. Jag har avslutat inspelningen efter lärarens 

genomgång när klassen arbetar vidare på annat sätt. För att eleverna inte ska oroas över 

inspelningen och min närvaro har jag vid två tidigare tillfällen besökt klassen och visat 

inspelningsutrustningen. Jag har också startat ljudinspelningen innan lektionen har sin början, 

och därmed vidrörs eller kommenteras inte spelaren på något sätt under lektionens gång. Som 

komplement till inspelningen har jag som deltagande observatör skrivit fältanteckningar.  
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Materialet som samlats med ljudinspelningen har jag kunnat gå tillbaka till och tolka om, 

vilket inte har varit möjligt med enbart fältanteckningar med metakommentarer. En 

videoinspelning hade därför kunnat öka kvaliteten i analysen, men det är möjligt att ett sådant 

tillvägagångssätt hade påverkat lärare och elever i större utsträckning. Eftersom inspelningen 

endast har skett i en kort sekvens med en lärare kan jag inte dra några generella slutsatser om 

skriv- och läsundervisningen, men mina resultat kan ändå utgöra ett bidrag till forskningen 

om vad tidigarelärare undervisar om och hur de agerar. För syftet att pröva analysverktygen 

har materialet visat sig vara tillräckligt stort. 

4.2 Transkription 
Ljudinspelningen har transkriberats, vilket ger analytiska vägar in i materialet. Kvale 

(2009:106) betonar vikten av att forskaren själv transkriberar materialet, vilket jag gjort. Ljud-

filen har i stort sett transkriberats enligt Norrbys modell i Samtalsanalys (1996:85ff). För att 

underlätta läsningen men ändå behålla upplevelsen av talspråk har jag använt så kallad grov 

transkribering (1996:79ff). Vid artikulation som är tydlig har samtliga fonem skrivits ut även 

om det kan diskuteras huruvida talaren verkligen uttrycker sig så skriftspråkligt. När artiku-

lationen är mer otydlig har däremot transkriptionen inte skriftspråksnära uttal. Paralingvistiska 

signaler, exempelvis intonation, fallande och stigande röstläge och tryckstyrka, är markerade i 

transkriptionen. Metakommentarer, fångade vid observationen och dokumenterade som 

fältanteckningar, förtydligar skeenden som inträffar i klassrummet och uttrycks med kursiv 

stil. I tabell 1 nedan följer en presentation av principerna för transkriptionen. 
  

Tabell 1. Transkriptionsprinciper (enligt Norrby 1996:88f)  
Transkriptionstecken: Förklaring av tecken: 

(.) paus under 0,5 sek 

(1.5) paus mätt med tiondels sekund 

lilla emfatiskt tryck stryks under 

ºjättebra svag röst 

+Ni högre röst än normalt 

[[ samtidigt inledda yttranden 

[   ] överlappande tal 

BULLER metakommentarer  

(x)(xx) omöjligt att höra: x-motsvarar ett ord, xx-två ord osv. 

<några> långsammare takt än vanligt 

>några<  snabbare takt än vanligt 
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↓ ↑ Intonation: tydligt fallande, tydligt stigande 

? frågeintonation 

 

Förutom att själva transkriptionen bidrar till anonymitetsskydd genom att forskaren själv tran-

skriberar är elevernas namn fingerade. Hela transkriptionen finns i bilaga 1. 

4.3 Episodindelning 
Eftersom jag behöver en indelning av materialet i mindre analyserbara delar har jag valt en 

episodindelning från samtalsforskningen. I stort följer episodindelningen Korolija & Linell så 

som den beskrivs av Norrby (1996:168f). Episodanalysen syftar till att språket ska förstås i 

sitt sammanhang. Analysen utgår från en indelning av åtta principer för episodbyte som 

bygger på ämnesbyte och ämnesutveckling (se bilaga 2). Utveckling av ett ämne sker alltid 

inne i en episod även om ämne och episod ofta följs åt. Det transkriberade materialet på 

nästan nio minuter har efter episodanalysen delats in i 13 episoder, vilka framgår av tabell 2 

nedan. 

Tabell 2. Episodindelning av undervisningssekvensen om klassens cirkustext 
Episod Orsak till episodbyte Episodinnehåll  Längd:  

totalt in i 
samtalet 

Längd:  
episodens 
längd i  
minuter 

1 Hänvisning till en händelse Introduktion av undervis-
ningssekvensen om bokstaven 
C  

   - 0:43       0.43 

2 Rekontextualisering 
 

Meningsbygge: cirkustextens 
första mening  

    -0:52 0.09 

3 Anknutet ämne Skrivregler     -1:10 0.18 
4 Hänvisning till en händelse Tillrättavisning: språkattityd 

och språkriktighet 
    -1:21 0.11 

5 Återgång till ett tidigare 
ämne 

Skrivregler     -1:44     0.23 

6 Rekontextualisering Ortografi och skrivregler      -2:06     0.23 
7 Återgång till ett tidigare 

ämne  
Meningsbygge: cirkustextens 
andra mening   

     -2:43     0.37 

8 Återgång till ett tidigare 
ämne 

Meningsbygge: cirkustextens 
tredje mening   

     -3:18     0.35 

9 Rekontextualisering 
 

Morfologi, stavning av ordet 
cirkus  

      -4:10     0.52 

10 Återgång till ett tidigare 
ämne 

Meningsbygge: cirkustextens 
sista mening samt undervis-
ning om text 

      -4:53     0.43 

11 Förutbestämt ämne Läsning av cirkustexten        -6:06     1.13 
12 Anknutet ämne Avslutnings av undervisnings-

sekvensen  
      -7:02     0.56 

    13 Analog konstruktion Insortering och placering av 
texten  

      -8:47            1:45 
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Med stöd av episodanalysen har jag uppmärksammat hur sekvensen är organiserad och hur 

episoderna tillsammans utgör en helhet. Som exempel i resultatavsnittet är dock episoderna i 

de flesta fall för långa. Det hade därför varit önskvärt med en kompletterande indelning i 

mindre enheter som går utöver den indelning jag gjort av samtalsturerna. 

4.4 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets etiska överväganden (2010) har tagits i beaktande inför genomförandet av 

materialinsamlingen. Ett par veckor före inspelningstillfället skickade jag ut ett 

informationsbrev om inspelningen till målsmän (se bilaga 3). I detta brev informerade jag om 

att det var lärarens tal som skulle stå i fokus och att eleverna endast hade biroller i under-

sökningen. Samtycke till deltagande vid respektive inspelningstillfälle erhölls från alla måls-

män utom en. Det barn vars målsman inte samtyckte deltog i parallellklassens undervisning 

vid inspelningstillfället. 

     Materialet har behandlats konfidentiellt enligt de skyldigheter som Vetenskapsrådet ställer 

på forskaren om skydd för uppgiftslämnare. De elever som nämns vid namn i 

ljudinspelningen har i transkriptionen fått fingerade namn för att säkerställa 

anonymitetsskyddet. 

4.5 Situationskontext 
Undervisningssekvensen är tagen ur en lektion om bokstaven C på vårterminen i årskurs 1 i 

en klass med 24 elever. En elev har avböjt att medverka och vid inspelningstillfället är det 23 

elever närvarande. Läraren, en lågstadielärare, har 25-årig erfarenhet av skriv- och läsunder-

visning för skolans tidiga år och har varit undervisande lärare i svenska i den här klassen 

sedan eleverna började i årskurs 1.   

Eleverna sitter i sitt hemklassrum. Det är cirka 50 kvadratmeter stort, och här finns 25 

skolbänkar och stolar placerade i rader med möjlighet att passera emellan. Eleverna sitter i 

sina bänkar och är alla vända mot läraren som står längst fram vid whiteboardtavlan. Vid lära-

rens högra sida finns ett skrivbord med material som hör till undervisningen. Alla har ett vikt 

A4 med för dagens lektion aktuellt innehåll på sin bänk. På papperet finns bokstaven C tryckt 

i 74 punkter i times new roman, en ruta för att rita i och rader för att skriva på.  

Enligt läraren har ungefär en bokstav per vecka presenterats för eleverna sedan skol-

starten, och vid inspelningstillfället återstår fem bokstäver inklusive veckans bokstav som är 

’C’. Flera av eleverna har varit på cirkus tidigare i veckan. I undervisningssekvensen skapar 
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eleverna en text tillsammans, och eleven Elvira står framme vid klassrummets 

whiteboardtavla för att skriva.  

5 Teori och metod  
I en undervisningssituation använder läraren olika kommunikativa strategier för att förhandla 

sina budskap (se exempelvis McCroskey 1981, 2005). Enligt retoriken sätts talarens 

trovärdighet på spel i varje ny kommunikationssituation. Detta ligger till grund för mina tre 

utgångspunkter för den här studien:  

• Undervisning är en kommunikativ handling mellan lärare och elever, där läraren med-

vetet eller omedvetet använder olika strategier för att motivera elever och skapa 

mening. 

• För att få syn på de kommunikativa strategierna måste språkandet analyseras i en kon-

text i konkreta sociala situationer.  

• De kommunikativa strategierna kan synliggöras med retorikens kunskapsformer vilka 

beskrivs nedan. 

I retoriken ryms tre kunskapsformer. De klassificerades redan på 300-talet f. Kr. av 

Aristoteles och benämns episteme, techne och fronesis.  De tre kunskapsformerna är alltid 

närvarande i undervisningen och belyser olika dimensioner av den. Tillsammans utgör de tre 

kunskapsformerna undervisningens helhet såtillvida att de tre kan beskriva hela 

undervisningssituationen. Inom denna helhet växelverkar kunskapsformerna, och dominansen 

av respektive kunskapsform varierar. Var för sig kan kunskapsformerna beskriva olika 

dimensioner av undervisningen. De kan hjälpa till att sätta ord på det som sker och därmed 

belysa innehåll och arbetssätt. I figuren nedan utgör cirkeln undervisningssituationen och 

triangeln i cirkeln består av kunskapsformerna episteme, techne och fronesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

episteme 

techne fronesis 

undervisningssituationen 
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Figur 1. Aristoteles kunskapsformer i undervisningen 
 

Kunskapsformerna kopplas till lärarrollen av Brumark & Hellspong (2003) och beskrivs av 

dem som tre slags kunskaper som läraren har eller bör ha: ”episteme, det är ämneskunnandet, 

techne är den pedagogiska tekniken och fronesis är det medmänskliga sociala och praktiska 

omdöme[t]” (2003:5). I min analys av lärarens agerande använder jag dessa begrepp för att 

undersöka vad en lärare undervisar om och hur hon gör det.  

5.1  Kunskapsformen episteme 
Episteme översätts i Aristoteles Retoriken (2012) med ”vetenskap” och ’verklig kunskap’ eller 

’sanning’, som är den grekiska termens innebörd. Enligt Brumark och Hellspong är episteme 

”den kunskap som ryms i en teoretisk beskrivning av världen” (2003:4). Kindeberg 

(2011:116) beskriver episteme som att läraren visar sina kunskaper och sitt ämneskunnande.  I 

min tolkning av begreppet är episteme likställt med ämnesinnehåll. När läraren till exempel 

sätter in ämnesord i en kontext och presenterar ett begrepp för eleverna manifesteras 

episteme. Denna kunskapsform är central för lärarrollen. 

     I analysen av episteme har jag påvisat vilket ämnesinnehåll läraren undervisar om genom 

att göra en innehållsanalys utifrån det som står om läs- och skrivutvecklingen i kursplanen i 

svenska för årskurs 1–3. Ämnesinnehållet i den tidiga skriv- och läsutvecklingen kan enligt 

Skolverket (2011:222f) beröra textens form och innehåll, textskapande, textbearbetning, 

handstil, språkstruktur, skriv- och stavningsregler, alfabet samt samband mellan ljud och bok-

stav. 

     I min analys av episteme sorterar jag innehållet från global till lokal nivå: text, mening, 

ord, ändelser och bokstäver. Därtill har jag en kategori som oftast rör den lokala nivån men 

som också kan gälla högre nivåer i texten, nämligen skrivregler. Resultatet av episteme 

presenteras i kapitel 6. 

5.2 Kunskapsformen techne 
Ordet techne används av Aristoteles i titeln Rhetoriké techné, som översatts med ”talandets 

konst” (Hellspong och Kindeberg 2003:7). Kunskapsformen techne har jag tolkat som uttryck 

för pedagogisk teknik, vilket beskriver lärarens agerande. Min tolkning stämmer med hur 

Lindqvist Grinde ser på begreppet som ett ”hantverksmässigt kunnande” (2012:43) och med 

hur Brumark och Hellspong beskriver techne som ”den pedagogiska tekniken” (2003:5). 

Techne är en förutsättning för att genomföra undervisning eftersom ämnesinnehållet måste 
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kommuniceras mellan lärare och elever. Brumark och Hellspong skriver: ”Techne är den 

färdighet som krävs när vi utövar ett hantverk, när vi formar eller frambringar något med 

materiella eller symboliska redskap” (2003:4). Kindeberg beskriver techne som ”en handling 

där kunskap är underordnad situationen, och därmed en rörelse som inte helt kan förutses eller 

bestämmas på förhand” (2011:110). 

     I analysen av techne visar jag vilka pedagogiska tekniker läraren använder i skriv- och 

läsundervisningen i sin kommunikation med eleverna. För att få syn på dessa har jag gjort 

språkliga analyser på det transkriberade och episodindelade materialet. Enligt retoriken kan 

talare välja ut olika språkliga uttryck för att nå ut med sitt budskap. För att engagera lyssnare 

kan talaren t.ex. ställa frågor, för att fokusera något kan detta upprepas och få lyssnaren att 

uppmärksamma budskapet. Den del som beskriver och presenterar det språkliga uttrycket 

kallas i den klassiska retoriken för elocutio. Elocutio är talarens språkbehandling, och 

metaforiskt kan elocutio beskrivas som ett ”klädesplagg för språket” där språkdräkt anpassas 

till respektive talsituation. Jag har särskilt granskat: 

• Lärarens talhandlingar 

• Lärarens retoriska figurer 

• Lärarens paralingvistiska uttryck 

Granskningen har synliggjort återkommande språkliga drag, vilka jag exemplifierar i kapitel 

7, där jag också rekonstruerar lärarens pedagogiska tekniker utifrån analysen av techne.  

5.3  Kunskapsformen fronesis 
Fronesis är en kunskap som brukar förklaras som en förmåga att handla klokt, och förmågan 

grundar sig på genomlevd och genomtänkt erfarenhet (Gelang 2008, Brumark & Hellspong 

2003). Gelang anger att ”fronesis är en intellektuell dygd som visar att talaren har gott 

omdöme och förmår att agera klokt i allehanda situationer” (2008:111). Hon menar vidare att 

fronesis kräver kunskaper såväl som livserfarenhet. Som fronesis beskrivs också ”det med-

mänskliga, sociala och praktiska omdöme som hjälper läraren att hantera de skiftande 

situationerna i klassrummet på ett klokt sätt och att forma och pröva målen för den utbildning 

hon leder” (Brumark & Hellspong 2003:5). Jag tolkar kunskapsformen fronesis som lärarens 

handlingsklokhet och förmåga att fatta goda beslut både i det planerade agerandet och i 

oväntade situationer i den konkreta undervisningssituationen. Fronesis ses härmed som 

lärarens praktiska omdöme för att hantera de klassrumssituationer som inträffar. 

 I min analys av fronesis har jag studerat lärarens språk på samma sätt som jag studerat 

språket för att få syn på techne (se ovan). En del av lärarens uppgift är att förmedla ett 
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acceptabelt beteende som utvecklar elevernas sociala kompetens. Fronesis visar sig också när 

läraren engagerar och motiverar eleverna, och detta har jag fört till andra frågan om hur 

undervisningen går till. Fronesis som kunskapsform svarar således både mot fråga ”vad…” 

och ”hur…” och presenteras i kapitel 8.  

5.4 Metodkritik 
Eftersom jag inte funnit någon tidigare studie som använt kunskapsformerna för att synliggöra 

skriv- och läsundervisning har jag prövat mig fram för att finna fungerande analysverktyg. 

För analysen av episteme valde jag att göra en innehållsanalys utifrån det ämnesinnehåll som 

är upptaget i kursplanen i svenska för årskurs 1–3 väl medveten om att analysen skulle kunna 

göras annorlunda och resultera i något annat. På samma sätt är analyserna av techne och 

fronesis styrda av mina val. För dessa analyser har jag valt att studera talhandlingar, retoriska 

figurer och paralingvistiska uttryck, men jag kunde valt andra fenomen, språkliga eller 

ickespråkliga, och därmed fått helt eller delvis andra svar på mina forskningsfrågor. 

6 Resultat episteme  
I det här avsnittet beskriver jag undervisningssekvensens innehåll, vilken jag fått fram i 

analysen av episteme. Presentationen börjar med innehåll om text på global nivå, fortsätter i 

mer lokala språkliga enheter och slutar i en presentation av lektionsinnehållet om skrivregler 

som rör textbygget både globalt och lokalt.   

6.1 Kunskaper om text 
Episteme syns i undervisningssekvensen när läraren tar upp textbygget både ur ett innehålls- 

och ett formperspektiv. Läraren visar att texter ska ha ett makrotema, som i det här fallet är 

cirkus, och att de ska bestå av flera meningar. Kunskapsinnehållet framgår i flera episoder.  

Redan i första episoden blir det tydlig att en text ska ha ett gemensamt innehåll och bestå 

av flera meningar.  
Ur episod 1 

 

 

L: (1.5) där finns ju en text (.) som någon läste innan↓ (.)vem var de 

som läste→ de var d Juli↓ (2) och den texten kan man ju få skriva av 

(1) man kan ju också skriva en egen text (.) om cirkus↓ (2) och man 

kan också skriva den texten (.) som so Jul- eh↓ förlå Elvira↑ ska skriva 

på tavlan↓tillsammans↑ me er 

L: så jag skulle vilja att ni ger Elvira <några> meningar som handlar 

om cirkus↓  

Rad 1–6 
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I första episoden framgår även att en muntlig formulering kan rekonstrueras till skriftlig form, 

vilket ju sker när eleverna skriver de meningar som föreslås. Eleverna verkar känna till att en 

text vanligen består av flera meningar, och läraren påminner eleverna om vad text är genom 

att be om förslag på meningar: ”så jag skulle vilja att ni ger Elvira <några> meningar. 

Informationen om att en text består av flera meningar framkommer också när läraren 

efterfrågar nya meningar i episod 7, där meningen: ”cirkushästarna kan stegra sig” tillkom-

mer. 
       Episod 7 

 

L: det är kul att vara på cirkus↑ finns det fler meningar som ni kan ge 

Elvira? Lite mer tips↑? 

L: ↑ja 

P: ºhästar går ute i >eh jag vet inte i< º (.) 

L: <hästar går> (4) 

P: ja menar så Visar något 

L: (2)↑aha (.) <cirkushästarna kan <stegra sig>(2) är det det du menar? 

När de går upp på bakbenen↑ja (0.5) cirkushästarna kan stegra sig↑(1)  

Rad 34–40 

 

Till texten skapas totalt fyra meningar på cirkustemat: ”Det är kul att vara på cirkus. 

Cirkushästarna kan stegra sig. Clownerna är roliga. Det finns många djur på cirkus.” Det är 

dessa meningar som klassen lär sig skriva korrekt (se nedan). 

     Lektionen handlar också om att läsa. I episod 11 uppmanas eleverna till unison läsning. 

Eleverna läser texten på tavlan medan eleven Elvira pekar för att läsningen ska ske sam-

stämmigt. Det kan ses som en inskolning i högläsning.  
  Ur episod 11 

 

L: ja→ (.) och så får du peka och så får ni klämma↑ i med de här 

<vackra rösterna> ni har↓ 

P: ska vi ta det från början 

L: ºkom igen nuº→ vi tar det en gång till (.) ja 

P: <det är kul att vara på cirkus> (.) <cirkushästarna stegrar sig> (.) 

<clownerna är roliga> (.) <det finns många djur på cirkus> 

Rad 80–84 

 

Episoden visar att texter kan läsas och att de skriftliga texterna kan rekontextualiseras till 

muntlighet via läsning. 

    Såsom framgår av exemplen ovan innehåller sekvensen kunskapsinnehåll om text på global 

nivå. Eleverna lär sig att texter kan skrivas och läsas, att de består av meningar som kan 

variera till antal och innehåll samt att de ska ha ett gemensamt tema. 
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6.2 Kunskaper om meningar 
Episteme synliggörs också i undervisningssekvensen när eleverna föreslår meningar och får 

kunskap om hur meningar ska konstrueras. Läraren visar att meningarna ska följa makrotemat 

cirkus och vara grammatiska, vilket visas nedan. 

Läraren ber eleverna formulera meningar som handlar om cirkus och får respons på frågan 

genom att eleven Julia formulerar första meningen i textbygget: ”de är kul att va på cirkus”. 

Att meningen var korrekt visar läraren genom att upprepa meningen och därefter ge positiv 

respons till eleven. 
Episod 2 

 

L: Julia↑ 

J: de är kul att va på cirkus  

L: det är kul att vara på cirkus (.) 

L: ºjättebraº ↓(2) 

Rad 7–10 

 

Läraren presenterar i episod 6 kunskap om vad en mening är genom att tala om att det är en 

självständig enhet som markeras med punkt innan man går vidare till nästa. 
Ur episod 6 

 

L: berätta er sak (.) och sen sätter man en punkt (1) >och så börjar man 

på nåt nytt< så sätter man punkt↓ (.) så att man inte bara berättar och 

ºberättar och berättar åsså sätter man en punkt där man tyckerº sätt en 

punkt (2) när man har berättat (.) något (.) ja↑  

Rad 31–33 

 

Eleverna får i episod 6 budskapet att berätta en sak i varje mening och skilja meningarna åt 

med punkt. Läraren beskriver i denna episod meningens två sidor, innehåll och uttryck. 

 I episod 8 tillkommer en tredje godkänd mening i textbygget om cirkus: clownerna är 

roliga. Genom att bejaka innehållet utan kommentarer om formen visar läraren för eleverna 

att meningen som skrivs upp på tavlan är skriftspråkligt korrekt. 
Ur episod 8 

 

L: eh (.) >vad tänkte du på?<  

P: ºclownerna är roligaº 

L: +Javisst är de det+ 

Rad 46–48 

 

Den fjärde meningen i texten, det finns många djur på cirkus, kommer i episod 10 efter att 

läraren ställt en fråga till eleverna om ytterligare en mening ska in i det gemensamma 

textbygget. På så sätt visar läraren att längden på texten inte är förutbestämd. I episoden 

framkommer att textlängden är förhandlingsbar.  
Ur episod 

10 

 

L: ska vi ta en mening till (.) kan vi få en till (.) en mening till av 

någon? ska vi ta dig d (2) 

P: ºde finns [(xxx)º] 

L:               [lite högre så att Elvira hör]        Elvira skriver på tavlan 

Rad 62–66 
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P: ºde finns många djur på cirkus º 

L: ja↑ 

Meningen ”Det finns många djur på cirkus” blir textbyggets sista mening.  

Som visas ovan lär sig eleverna meningsbegreppets innehåll och form genom att själva 

bidra med meningar som de konstruerat. Meningarna formuleras korrekt med hjälp av läraren 

och blir en del av klassens gemensamma text.  

6.3 Kunskaper om ord 
I sekvensen finns flera tillfällen för eleverna att lära sig om ord. I några episoder tar läraren 

upp termer från svenskämnet: mellanrum, mening, punkt o.s.v. som gör att eleverna kan förstå 

och tala om sitt textbygge. I andra episoder kommenterar hon de ord som eleverna föreslår i 

textbygget om cirkus. I sekvensen kommer även information fram om hur orden ska skrivas 

och om att ord kan vara fula. 

      I episod 5 tar läraren upp ordet ’mellanrum’. Eleverna lär sig termen mellanrum samt var-

för och hur det används.  
Episod 5 

 

L: du sa ett ord till→ kan du säga det högre 

P: ºmellanrumº 

L:ºjaº (.)  

L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

L: Emma→ 

E: annars kan man inte läsa och skriva 

L: [javisst] (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) det ser ju inte så 

fint ut heller det ska ju se snyggt å prydligt ut (2) stor bokstav (.) 

mellanrum å punkt↓  

Rad 21–28 

 

I episoden beskriver läraren vad som krävs i skrift, och detta aktualiseras när en elev föreslår 

att man måste tänka på ”mellanrum”. I talet bildar orden en ljudström, men i skrift ska varje 

ord stå för sig självt.  

Eleven Elviras skrivprocess på tavlan ger upphov till en lärarkommentar om sammansatta 

ord.  Orden ”cirkus” och ”hästar” bör sättas samman och inte särskrivas, men det säger hon 

inte explicit. 
Ur episod 8 

 

L: cirkushästar (.) na kan stegra sig Elvira skriver på tavlan 

L: ºeh (.) kan du skriva ihop det till ett ord (.) skriv ehº (2)          

Talar till Elvira 

Rad 44–45 
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Ett annat exempel på ordkunskap finns i episod 10. Läraren ber om ytterligare en mening för 

att texten ska fortskrida. ’Mening’ är ett ämnesord och ett begrepp läraren tar upp i sekvensen. 
Ur episod 10 

 

L: ska vi ta en mening till (.) kan vi få en till (.) en mening till av 

någon? Ska vi ta dig d (2) 

P: ºde finns [(xxx)º] 

L:               [lite högre så att Elvira hör] Elvira skriver på tavlan 

P: ºde finns många djur på cirkusº 

L: ja↑ 

Rad 62–66 

 

Ords olika värden är också ämneskunskap som läraren tar upp. Attityden relateras både till 

ordens innehåll och form. I episod 4 uppmärksammar läraren eleven att ordet ”[[ski:t]]” inte 

bör användas.  
Episod 4 

 

 

L: Vad [e de]  

P:       [[ski:t]] 

L: det <där> ordet (1) tror du→ (.) att du kan backa→ (.) och tänka 

något annat än det ordet↓ 

P: ja 

L: du behöver inte använda det ordet (.)  

Rad 16–20 

 

Sammantaget finns flera möjligheter för eleverna att tillägna sig kunskaper om ord. De 

möter ämnesord och ord från cirkuskontexten när orden ska skrivas korrekt i deras 

gemensamma text.   

6.4 Kunskaper om ändelser 
I samband med att klassen tar upp hur clown stavas aktualiseras också morfologi. En elev 

stavar till ordet ’clown’ i obestämd form singular, men ordet som skulle skrivas var ’clow-

nerna’ i bestämd form plural. 
Ur episod 9 

 

 

L: lå:t hö:ra 

L: ’c’ ’l’ (5) ^c l o w n^ (.) ja sa du e (.) +n ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’↑och sen?    

<clownerna> (.) hur blir det då 

P: ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’ 

L: ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’ du tänkte bara på ordet clown (.) det räcker det är 

bara för att du sa ^clownerna^ (.)  

Rad 55–58 

 

Episoden visar att läraren kommenterar ordformen och synliggör skillnaden mellan ordformer 

med och utan ändelsemorfem. 
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6.5 Kunskaper om bokstäver 
Skillnaden mellan tal och skrift aktualiseras flera gånger. I episod 2 upprepar läraren en elevs 

mening med välartikulerat och skriftspråksenligt uttal. Läraren uttalsförändrar ord där ”de” 

blir till ”det” och ”va” blir till ”vara” så att ordens skriftspråkliga form med alla grafem blir 

tydlig.  
Episod 2 

 

L: Julia↑ 

J: de är kul att va på cirkus  

L: det är kul att vara på cirkus (.) 

L: ºjättebraº ↓(2) 

Rad 7–10 

 

Att stavning inte alltid är ljudenlig tar läraren också upp explicit. Hon visar att den till och 

med kan vara ljudstridig. I episod 9 säger läraren att ord kan ha en ”konstig” stavning. Eleven 

uppmanas att berätta hur ordet ”clown” skrivs, och grafemen i ordet uttalas högt. 
Ur episod 9 

 

 

=och vet ni ’clowner’(.) de är ett konstigt ord att stava till 

P: [[Jag vet]] (.) [[jag vet]]                     flera elever svarar 

L:                  [har du någon a:ning om hur man skriver det] (.) du 

<menar> inte detta→ 

P: jo jag kan 

L: ^låt^ höra↓ 

P: ’c’ ’l’ [’o’ ’w’] 

P:           [det är skitlätt] 

Rad 48–54 

 

Bokstaven C som är dagens tema blir presenterad för eleverna vid flera tillfällen. I samband 

med att skrivandet avslutas och barnen ska sortera in sina egna texter i sina pärmar aktuali-

seras teckennivån. En elev frågar läraren var i pärmen texten ska sättas in, och läraren svarar 

att den ska sättas in efter bokstaven ’be’. 
Ur episod 13 

  

BULLER 

P var ska vi sätta in den 

L: efter b ja (.) just det 

P: (xxx) 

BULLER (12) 

L:↑ Hörni (.) kan ni titta på mig alla barnen? sätt det på efter b (.) det är 

ett grönt uppslag (.) så är det enkelt att komma ihåg (2) HOSTAR 

Barnen börjar arbeta enskilt 

Rad 89–95 

 

     Eftersom C fokuseras under lektionen får den särskild uppmärksamhet. Grafen finns i flera 

ord som tas upp i texten: cirkus, cirkushästar, clown, clowner. B-grafen blir också 
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kommenterad när eleverna ska hitta platsen för C i sina pärmar. Andra grafem 

uppmärksammas i och med att några ord bokstaveras.   

6.6 Kunskaper om skrivregler 
Läraren visar att det finns skrivregler som gäller för alla i en skrivgemenskap. Under under-

visningssekvensen tar hon upp reglerna för interpunktion, stor bokstav och mellanrum mellan 

ord i episod 3, 5 och 6. Betydelsen av dessa regler framgår av att detta är något som man 

”alltid” måste tänka på.  

     Läraren aktualiserar stor bokstav och punkt i episod 3 efter att ha erhållit den första 

meningen. Skiljetecknet kommenteras eftersom en elev ska skriva meningen på tavlan och 

meningarna inte får flyta samman.  
Episod 3 

 

L: och vad ska vi alltid tänka på KNÄPPER när vi skriver våra 

meningar i början och på slutet (.) ni vet två saker ↓(.) vad ska vi tänka 

på↑ 

P: ºatt vi början står det stor bokstav och mening slutar med punktº  

L: ja (.) va de de du tänkte på↑ 

P: mellanru 

Rad 11–15 

 

     Även i episod 6 undervisar läraren om interpunktion, men något nytt tillkommer, nämligen 

frågan om när man ska sätta punkt och börja ny mening. 
Ur episod 6 

 

L: berätta er sak (.) och sen sätter man en punkt (1) >och så börjar man 

på nåt nytt< så sätter man punkt↓ (.) så att man inte bara berättar och 

ºberättar och berättar åsså sätter man en punkt där man tyckerº sätt en 

punkt (2) när man har berättat (.) något (.) ja↑  

Rad 31–33 

 

Ett sätt att ge eleverna kunskap om skrivreglerna är att beskriva hur skrift ska se ut.  
Ur episod 5 

 

L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

L: Emma→ 

E: annars kan man inte läsa och skriva 

L: [javisst] (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) det ser ju inte så 

fint ut heller det ska ju se snyggt å prydligt ut (2) stor bokstav (.) 

mellanrum å punkt ↓  

Rad 24–28 

 

 
Lärarens språkattityd visas i episod 5 när meningens utseende och form kommenteras genom 

att läraren konstaterar om meningens skriftspråkliga uttryck att ”det ska ju se snyggt å pryd-

ligt ut”. 
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      Episoderna visar att läraren undervisar om och kommenterar skrivregler genom att upp-

märksamma eleverna på hur skriven text ska se ut och varför texten ska skrivas på ett särskilt 

sätt. 

6.7 Sammanfattning av vad läraren undervisar om utifrån 
episteme 
Resultatet från analysen av episteme visar sammantaget att undervisningssekvensen innehåller 

flera tillfällen där skriftspråket lyfts av läraren. Skrivregler, bokstäver, ändelser, ord, 

meningar och text är skriftspråkliga nivåer som läraren undervisar om under det att elever och 

lärare tillsammans skapar en cirkustext. Innehållet i lektionen rör en texts tillblivelse från de 

små beståndsdelarna till de större. Läraren tar upp aspekter av skrivande efterhand som texten 

framträder på tavlan och tillfälle ges. Hon sammanfattar för eleverna och tydliggör regler och 

strukturer kopplade till skrivande och läsande.  

7 Resultat techne  
I analysen av lärarens agerande finns återkommande mönster som jag tolkar som hennes 

pedagogiska tekniker. Några av dessa tekniker är övergripande och kräver kontextkunskaper 

för att förstå, t.ex. att undervisningssekvensen har en struktur som läraren använt flera gånger 

tidigare, att cirkustemat är valt för att eleverna ska lära sig bokstaven ’C’ och att elevernas 

erfarenheter ska utgöra grund för innehållet i den text de skapar tillsammans. En annan 

övergripande teknik är hennes dialogiska samtalsstil som genomsyrar hela under-

visningssekvensen. Ytterligare en teknik är lärarens användning av hjälplärare i undervis-

ningen. Andra tekniker blir tydliga inne i lektionssekvensen i de episoder som jag studerat 

genom analys av talhandlingar, retoriska figurer och paralingvistiska signaler. I kapitlet pre-

senterar jag dessa som sex pedagogiska tekniker som jag rekonstruerat med stöd av mina 

språkliga analyser. Först presenterar jag tekniker som syftar till att klassen ska lära sig skriva 

genom att tillsammans formulera en text och att undervisningen ska bestå av kommentarer till 

det eleverna bidrar med. Sedan presenteras en teknik som innebär att klassen ska lära sig läsa 

genom att läsa högt tillsammans. Att ge eleverna viss valfrihet är en teknik som följer 

härefter. Jag avslutar med två tekniker som ligger relativt nära varandra, och det är att 

eleverna ska få uppskattning för sina bidrag och att eleverna ska uppmuntras att engagera sig i 

lärandet. Skillnaden dem emellan är att uppskattning är den respons eleverna får efter att de 

bidragit till textbygget och att uppmuntran är den respons som de får för att de ska engagera 

sig och delta under lektionen. 
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7.1 Att skriva tillsammans med eleverna  
Hela sekvensen bygger på att läraren inledningsvis informerar om att klassen ska skriva en 

text om cirkus tillsammans, och detta skrivande är centralt i hela sekvensen. Eleven Elvira 

står framför tavlan, och de andra eleverna föreslår meningar som hon ska skriva i klassens 

gemensamma text. Läraren ger eleverna instruktioner om att skrivandet sker gemensamt med 

hjälp av Elvira på följande sätt: 
Ur episod 1 

 

 

L: […] och man kan också skriva den texten (.) som so Jul- eh↓ förlå 

Elvira↑ ska skriva på tavlan↓tillsammans↑ me er så jag skulle vilja att 

ni ger Elvira <några> meningar som handlar om cirkus↓ 

Rad 4–6 

 

I lärarens strategi att få med klassen i det gemensamma textbygget blir kunskapsformen 

techne tydlig. I episod 7 vill läraren att klassen ska föreslå fler meningar till texten. För att 

kommunicera denna önskan ställer läraren en fråga och upprepar denna med variation: ”finns 

det fler meningar […] lite mer tips↑?”, vilket uttrycks med tydlig frågeintonation. Retoriskt 

utgör detta en parallellism som förstärker uppmaningen till eleverna om att bidra till klassens 

gemensamma textbygge.  
Ur episod 7 

 

L: det är kul att vara på cirkus↑ finns det fler meningar som ni kan ge 

Elvira? lite mer tips↑? 

L ↑ja  

Rad 34–35 

 

I episod 8 påvisar läraren att textbygget ska ske med gemensam arbetsinsats och gör tydligt att 

eleven Elvira som har fått rollen som hjälplärare är mottagare av klassens meningar. 
Ur episod 8 

 

L: finns det <fler meningar> tänk till↑ (1) så att Elvira får lite hjälp→   Rad 41  

 

I episoden fortsätter läraren att efterfråga meningar till textbygget, men här blir det också en 

uppmaning: ”tänk till↑ (1)” som betonas, och dessutom förstärker hon uppmaningen med ett 

argument om att Elvira ska få hjälp – kanske är argumentet ett sätt att mildra den direkta och 

förstärkta uppmaningen som inte riktigt passar i den dialogiska och på ytan jämbördiga 

relationen mellan lärare och elever.  I episod 10 godkänner läraren ett meningsförslag från en 

elev genom att respondera jakande efter det att eleven formulerat sin mening. Den positiva 

responsen markeras genom att ”ja” uttalas med högre stämma och intonation. 
Ur episod 10  P: ºde finns (xxx)º 

L: lite högre så att Elvira hör Elvira skriver på tavlan 

P: ºde finns många djur på cirkusº 

L: ja↑ 

Rad 65–68 
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    I lärarens språk blir det tydligt hur skrivandet ska ske. Textgemenskapen markeras med 

lärarens bruk av ”vi”. I bland annat episod 3 sker denna hänvisning men också i episod 5, 7, 

11 och 13. 
Ur episod 3 

 

L: och vad ska vi alltid tänka på KNÄPPER när vi skriver våra 

meningar i början och på slutet (.) ni vet två saker ↓(.) vad ska vi tänka 

på↑ 

Rad 11–15 

 

Läraren markerar att hon själv ingår i skrivgemenskapen genom att inte mindre än tre gånger 

upprepa ’vi’ i den både informerande och frågande repliken. Återupprepningen av ’vi’ och 

’våra’ är onödig ur andra synpunkter än rent retoriska. Sådana överflödiga tillägg benämns 

pleonasmer. Hon lyfter fram att det finns skrivregler som gäller för alla genom orden ’vi’ men 

också genom att tryckstarkt markera ’alltid’. Hon inkluderar sig själv och alla närvarande i 

skrivgemenskapen genom att uttrycka ”ska vi alltid tänka på” och ” våra meningar”. En upp-

repning av innehållet, men med viss variation, är en retorisk hopning genom att så många per-

sonliga pronomen i tredje person plural uttrycks i anslutning till varandra. Det kan ses som att 

innehållet markeras tydligt för eleverna eftersom upprepningen inte behövs för förståelsen 

utan uttrycks för att markera innehållet.  

Som ovan nämnts förekommer vi-formuleringarna i flera episoder. Liksom i episod 3 ovan 

är det ofta för att markera att skrivreglerna gäller för hela skrivgemenskapen. I episod 5 för-

klaras mellanrummets betydelse för textbygget.  
Ur episod 5 

 

L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

L: Emma→ 

E: annars kan man inte läsa och skriva 

L: [javisst] (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) 

Rad 21–28 

 

Läraren uttrycker för eleverna att skrivgemenskapen med dess regelverk inkluderar lärare 

såväl som elever genom episodens ”vi ska ha” och ”så ser vi”.  

Kontinuerligt under undervisningssekvensen använder läraren sig av ’vi’ när hon pekar på 

skrivregler för textbygget. Användning av ’vi’ markerar inkludering av alla närvarande. Att 

uttalandet gäller den gemensamma skrivgemenskapen och inte den skrivprocess som försiggår 

på tavlan blir tydlig genom att just ’vi’ används och inte ’Elvira’ eller ’ni’.  

7.2 Att kommentera det eleverna bidrar med  
Det stoff som kommer fram i undervisningssekvensen initieras av elevbidrag som läraren 

kommenterar tema för tema. Det är en strategi som är tydlig och som skiljer sig från 

traditionell katederundervisning. I stället för att föreläsa om innehållet arbetar läraren med det 
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som eleverna tar upp, och hon visar tydligt att eleverna har kunskap om det som den gemen-

samma texten ska handla om och hur den ska skrivas. Läraren har eleven Elvira som mot-

tagare för kamraternas meningsförslag i textbygget, vilket hon beskriver inledningsvis i 

lektionssekvensen. Texten skrivs på tavlan väl synlig för alla i klassrummet så att läraren kan 

kommentera både innehåll och form. 

     Läraren använder sig flera gånger under lektionssekvensen av aktualiserande talhandlingar. 

Hon pekar på att eleverna redan har en ämneskunskap och aktualiserar denna för att ha det 

som utgångspunkt i sitt resonemang. Exempel från episod 1, 3 och 5 får belysa denna strategi.  

Inledningsvis motiverar läraren eleverna genom sitt tilltal med den aktualiserande talhand-

lingen ”Ni vet ju att”. Tilltalet markerar också att eleverna känner till arbetsgången, vilket kan 

ses som en påminnelse om deras procedurkunskap. Genom att använda ’ni vet ju’ tillskrivs 

eleverna kunskap som redan känd, och ”ju” förstärker detta. Denna kunskap behövs för kom-

mande moment.  
Ur episod 1 

 

 

L: +Ni vet ju att+ (1) den här lilla lappen↓ (3) Var har jag den nu då↓ 

BULLER (6)(.) ni vet ju ↑att den lappen som är nummer ett (1.5), där 

finns ju en text (.) som någon läst innan↓  

Rad 1–5 

 

I episod 3 nedan används återigen ”ni vet” och ”ni vet två saker ↓”. Uttrycket ”alltid” i 

”vad ska vi alltid tänka på” kan också ses som aktualiserande eftersom läraren tillskriver 

eleverna kunskap om skrivregler genom detta ordval. I lärararens tilltal finns parallellismer 

där ämnesinnehållet upprepas med variation. Därtill markerar läraren ord med rösten för att 

ytterligare förstärka sitt budskap: ”alltid”, ”skriver”, ”början”, ”slutet”. Aktualiserandet av ett 

innehåll som redan känd kunskap för eleverna markeras genom att uttrycket ”ni vet två saker 

↓(.)” inte har frågetonation eller avslutande uppåtgående intonation utan istället sänker läraren 

styrka och frekvens i sin röst. Därefter infogas en uppfordrande intonation om att svara på 

frågan hon på flera sätt med variation ställt, i ”tänka på↑”.  
Ur episod 3 

 

L: och vad ska vi alltid tänka på KNÄPPER när vi skriver våra 

meningar i början och på slutet (.) ni vet två saker ↓(.) vad ska vi tänka 

på↑ 

P: ºatt vi början står det stor bokstav och mening slutar med punktº  

L: ja (.) va de de du tänkte på↑ 

[…] 

Rad 11–15 

 

Läraren markerar att eleverna ska bidra med undervisningsinnehållet genom den epiforiska 

uppmaningen: ”tänka på↑” och ”tänkte på↑”. I episod 5 återkommer aktualiseringen genom 

användingen av ”ju”. Även detta ”ju” kan signalera att eleverna kan tänkas känna till 
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innehållet sedan tidigare, vilket åtminstone en elev bevisligen också gör eftersom hon svarat 

på frågan om varför det är viktigt med mellanrum mellan orden. Men ”ju” kan i denna episod 

också uppmärksamma eleverna om att de redan är bekanta med lärarens attityd om att texten 

ska se snygg och prydlig ut. 
Ur episod 5 

 

L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

L: Emma→ 

E: annars kan man inte läsa och skriva 

L: javisst (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) det ser ju inte så 

fint ut heller det ska ju se snyggt å prydligt ut (2) stor bokstav (.) 

mellanrum å punkt ↓  

Rad 2–28 

 

    I episod 3, 7 och 8 ger läraren kommentarer i anslutning till elevernas bidrag som snarast 

kan ses som kontroll om läraren uppfattar dem korrekt.  Lärarens kommentarer varierar något: 

”va de de du tänkte på?”, ”är det det du menar?”, ”ja sa du e”, ”och sen?”, och läraren nöjer 

sig inte med det eleven redan gett till svar utan följer upp. Följdfrågorna kan ses som en 

kontroll av hur hon uppfattat elevens svar men också ses som ett lärarönskemål om att 

eleverna själva ska tänka efter vad de har för avsikt med sitt svar. Med rösten markerar läraren 

tydligt om hon önskar svar genom frågetonation eller uppåtgående intonation. Senare i 

episoden använder hon nedåtgående intonation och argumenterar på så sätt för skrivregelns 

berättigande. Mikropauser ger eleverna utrymme för tanketid och kan också tjäna som att ge 

eftertryck åt innehållet.  

Förutom att kommentera att eleverna redan har viss kunskap kommenteras också klassens 

gemensamma text för att göra den begriplig och korrekt för avskrift. Kommentar om den 

gemensamma textens språkliga form finns till exempel i episod 5, där läraren tar upp 

mellanrummets betydelse. En elev har sagt ’mellanrum’, och detta ber hon eleven säga igen, 

och nu ska det sägas högre så att alla hör. När eleven upprepar ordet responderar läraren med 

”ja” och bygger därefter ut responsen med en fråga till klassen om vikten av mellanrum. En 

annan elev får svara på frågan, och läraren ger även denna elev respons. Den här gången med 

”javisst” och bygger sedan ut den med flera påståenden som man får ana är det svar hon hade 

önskat av eleven. 
Ur episod 5 

 

L: du sa ett ord till→ kan du säga det högre 

P: º mellanrumº 

L: ºjaº (.)  

L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

L: Emma→ 

Rad 21– 28 
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E: annars kan man inte läsa och skriva 

L: [javisst] (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) det ser ju inte så 

fint ut heller det ska ju se snyggt å prydligt ut (2) stor bokstav (.) mellan-

rum å punkt ↓  

Lärarens upprepning av elevens ’mellanrum’ är en fokusering av ämnesordet, vilket sker med 

hjälp av stilfiguren paronomasi som innebär att ’mellanrum’ följs av ’mellan’ och förstärker 

innebörden. Först upprepas ordet genom att elevens ’mellanrum’ identiskt upprepas av 

läraren. Därefter sker ytterligare en upprepning, men nu upprepas mellanrum i en kontext. De 

varierade upprepningarna kan antas syfta till ökad förståelse av innebörden och 

användningen.  I slutet av episoden upprepar läraren återigen interpunktionsregler; ”stor 

bokstav (.) mellanrum å punkt↓”, och detta blir tillsammans med tidigare upprepning 

stilfiguren parallellism, som ger innehållet uttrycksvariation. För eleverna sätts innebörden av 

mellanrummet in i en kontext, vilket kan förmodas underlätta korrekt användning av termen 

framöver. Konklusionen är att läraren lär eleverna om meningens beskaffenhet och 

beståndsdelar genom att tydligt upprepa och repetera på olika sätt. Hon använder sig av 

elevens svar ”ºmellanrumº” och bygger en undervisande kontext runt det. I episoden för-

stärker läraren sin attityd till skrift genom antitesen ”det ser ju inte så fint ut heller det ska ju 

se snyggt å prydligt ut” vilket pekar på ett motsatsförhållande. Budskapet förstärks genom ett 

ordpar ”snyggt å prydligt” som upprepar hur texten bör se ut. 

Episod 6 inleds med att läraren intresserar eleverna för det hon ska säga med en fråga ”ºvill 

ni ha ett tips?º”. Hon lockar med viskande röst, och hon ger eleverna tanketid via en paus. När 

frågan besvaras med ett ja ger hon sitt tips och beskriver hur meningar ska konstrueras med en 

inledande stor bokstav, ett innehåll och en avslutande punkt.   
Episod 6 

 

L: och ett ºtipsº (.) ºvill ni ha ett tips?º (1.5) 

P: ja 

L: berätta er sak (.) och sen sätter ni punkt (1) >och så börjar man på 

nåt nytt< så sätter man punkt↓ (.) så att man inte bara berättar och 

ºberättar och berättar åsså sätter man en punkt där man tyckerº sätta en 

punkt (2) när man har berättat (.) något (.) ja↑  

Rad 29–33 

 

I episoden använder läraren upprepning som stilfigurer. Hon upprepar ’tips’ två gånger. 

’Berätta’ finns med i olika former och inramningar fem gånger, och ’sätta punkt’ varieras fyra 

gånger. 
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I episod 8 riktar sig läraren direkt till eleven Elvira och kommenterar hennes skrivbidrag 

men använder lägre röst än vanligt. Elvira särskriver ett sammansatt ord, och läraren kom-

menterar viskande att Elvira ska skriva ihop ordet.  
Ur episod 8 

 

L: cirkushästar (.) na kan stegra sig Elvira skriver på tavlan 

L: ºeh (.) kan du skriva ihop det till ett ord (.) skriv ehº (2)       Talar till 

Elvira 

Rad 44–46 

 

Eleverna uppmärksammas under lektionen av läraren att en elev är mottagare för text-

bidragen, och både i meningsförslagen hon får av eleverna och i det skrivande som eleven 

Elvira utför vid tavlan finner läraren återkopplingar till skrivmomentet för dagen. Kom-

mentarer till lektionens ämnesinnehåll och kommentarer om hur innehållet skrivs och vad 

eleverna ska tänka på i skrivprocessen delges alla eleverna i klassrummet. 

Sammantaget kan sägas att läraren kontinuerligt fångar upp elevernas aktivitet genom 

kommentarer, upprepningar och att ställa frågor till eleverna. Allteftersom lektionssekvensen 

framskrider responderar hon både på det eleverna redan tidigare kan och det de med nytt stoff 

bidrar med. Kommentarerna gör att klassens text blir begriplig och korrekt. Läraren utformar 

ofta sina kommentarer med retoriska figurer i form av upprepningar och med stöd av 

paralingvistiska signaler. Läraren använder sig av rösten för att intressera eleverna för 

skrivandet. Hon varierar tempo, tonhöjd och röstuttryck för att fånga elevernas uppmärk-

samhet. Hon använder sig också av kortare och längre pauseringar. 

7.3 Att läsa högt tillsammans  
Genom att läsa högt tillsammans tränar eleverna sitt läsande. I episod 11 visar läraren hur 

högläsning i klassrummet ska gå till. Högläsningen inleds med en 2 sekunder lång paus och 

interjektionen ”hör ni”. Med hjälp av pausen och tilltalet uppmärksammar läraren eleverna om 

att de ska läsa tillsammans. Även för högläsningen använder hon eleven Elvira som 

hjälplärare. Elvira får utföra uppgifter som läraren i en traditionell undervisning antagligen 

hade gjort själv. Elvira får stöd av sin lärare som träder in när det behövs. 
Ur episod 11 

 

L: jaha (1) å då så hör ni (2) då tycker jag att ni tillsammans med 

Elvira (.) om Elvira pekar (1) om du bara gå åt sidan (.) så ser de lite 

(1) så kan vi läsa meningarna med Elvira (.) kan ni hänga på där (.) så 

pekar Elvira? 

L: ja→ 

[…] 

L: ja→ (.) och så får du peka och så får ni klämma↑ i med de här 

<vackra rösterna> ni har↓ 

Rad 69–84 
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I episoden ovan uppmanas alla eleverna till unison läsning. De läser meningarna på tavlan 

medan eleven Elvira pekar med pekpinnen för att uppnå samstämmighet. Läraren använder 

sig av flertalet upprepningar för att förklara sin tanke om hur högläsningen ska gå till. 

Exempelvis markeras Elviras roll i högläsningen genom upprepning av hennes namn flertalet 

gånger. I episoden upprepas också ’peka’ för att tydliggöra att högläsningen ska följa 

pekningen. Upprepningar i liknande form, s.k. hopning, eller med viss variation, parallellism, 

förstärker budskapet om hur högläsningen ska gå till. Pausering förekommer efter respektive 

uppmaning och markerar informationen ytterligare.  Frågetonation i ”så pekar Elvira?” kan 

ses ställd till Elvira om att nu startar högläsningen och läraren vill försäkra sig om att hon är 

observant på detta. Efter uppmaningen förstärks budskapen med en fråga: ”kan ni hänga på 

där”. I den här uppmaningen är det också intressant att se hur läraren använder sig av 

villkorsbisatser för att inte beordra Elvira att peka eller att skymma texten för de andra: ”om 

Elvira pekar” och ”om du bara går åt sidan”.  

Högläsningen avbryts när eleverna stakar sig. Detta markeras med en tydlig signal om att 

pausa i läsandet senare i episod 11. För fortsatt unison uppläsning rekommenderas eleven 

Elvira använda en pekpinne, och med pekpinnens hjälp läser eleverna tillsammans 

meningarna. I högläsningen markerar läraren att mellan ord pauseras och mellan meningar 

pauseras lite till.   

Lärarens pedagogiska teknik för högläsning innebär att eleverna får läsa den text som de 

skrivit tillsammans och därför känner till. Hur läraren arbetar för att få eleverna att läsa högt 

tillsammans blir synligt i analysen av techne. 

7.4 Att ge eleverna viss valfrihet  
I lektionssekvensen bygger läraren en text tillsammans med eleverna, men i detta textbygge 

ska eleverna ha ett eget val. Eleverna kan välja vilka meningar som ska ingå i klassens text, 

och de har valfrihet att välja antal meningar. Eleverna kan dessutom välja att bidra till text-

bygget eller avstå. Budskapet om elevens valfrihet markerar och förankrar läraren som känt 

genom att två gånger uttrycka sig med aktualiserande talhandlingar. Eftersom läraren kom-

municerar ut informationen inledningsvis i episod 1 kan det antas att läraren ser upplysningen 

om elevernas valfrihet av vikt för det gemensamma textbygget.  
Ur episod 1 

 

 

[…] ni vet ju ↑att den lappen som är nummer ett (1.5) där finns ju 

en text (.) som någon läste innan↓ (.) vem var de som läste→ de var d 

Juli-↓ (2) och den texten kan man ju få skriva av (1) kan man ju få en 

egen text (.) om cirkus↓ (2) och man kan också skriva den texten (.) 

Rad 2–6 
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som so Jul- eh↓ förlå Elvira↑ ska skriva på tavlan↓tillsammans↑ me er 

Ordvalet ’kan’ signalerar att det finns ett val, och det allmänna ’man’ signalerar att valet gäl-

ler samtliga. Läraren upprepar med viss variation erbjudandet om alternativ skrivväg som: 

”kan man ju få”, ”kan man ju få” och ”och man kan också”, vilket genom parallellism tydligt 

markerar att hon erbjuder eleverna valfrihet. I inledningen av lektionen bibehåller läraren ett 

relativt långsamt taltempo vilket ytterligare förstärks med pauseringar. Hon artikulerar väl, 

vilket möjliggör för eleverna att uppfatta vilka valmöjligheter budskapet bär. 

Läraren efterfrågar elevernas meningsbidrag till den gemensamma texten i episod 8 genom 

två frågor: ”finns det <fler meningar>” och ”vad tänkte du på?”. I frågorna finns en valfrihet 

inbäddad genom att läraren erbjuder eleverna att själva konstruera meningar. Eleverna 

uppmuntras till delaktighet genom att uttrycka sina tankar. 
Ur episod 8 

 

L: finns det <fler meningar> tänk till↑ (1) så att Elvira får lite hjälp→  

[…] 

L: eh (.) >vad tänkte du på?<  

Rad 41–46 

 

Lärarens intonation och tempoväxlingar markerar att eleverna ska bidra med meningar till 

texten, och hennes uppmaning ”tänk till↑(1)” förstärker detta.  

Strategin att eleverna ska ha viss valfrihet visas även genom att eleverna kan välja att 

skriva av eller att skriva eget. Även om läraren ger eleverna viss valfrihet är det inte möjligt 

att sysselsätta sig med sådant som stör lektionsupplägget utan både i högläsningsmomentet 

och i efterfrågan om meningar uppmanas eleverna att delta aktivt.  

 

7.5 Att ge eleverna uppskattning för sina bidrag  

En form av respons som läraren ger till eleverna rör uppskattningen för deras bidrag till text-

bygget. Läraren ger elever som är aktiva under lektionen positiv respons. Olika jakande tillrop 

förkommer frekvent under undervisningssekvensen. Intonation och röststyrka varierar när 

dessa interjektioner uttrycks: ”jättebra” (episod 2), ”ºjaº”, (episod 5), ”+javisst” (episod 8), 

”ja↑ ”(episod 10), ”såja”, ” ja→”, ”ja”, ”tack” (episod 11) och ”tack för det” (episod 12) är 

exempel som visar att eleverna får uppskattning och tack för sina bidrag.  Responsen sker i 

direkt anslutning till elevernas bidrag. Exemplet ur episod 10 nedan visar hur sådan respons 

kan se ut. 
Ur episod 10 

 

P: ºde finns (xxx)º 

L: lite högre så att Elvira hör Elvira skriver på tavlan 

P: ºde finns många djur på cirkusº 

Rad 63–68 
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L: ja↑ 

Ett exempel läraren använder sig av för att visa uppskattning för ett meningsbidrag är med 

hjälp av känslouttryckande språk. Lärarresponsen: ”+Javisst är de det+”, i nedan exempel, 

uttrycks med betydligt kraftfullare stämma än tidigare under lektionen.  
Ur episod 8 

 

L: eh (.) >vad tänkte du på?<  

P: ºclowner är roligaº 

L: +Javisst är de det+ 

Rad 46–48 

 

Läraren markerar riktigheten i elevens meningsbidrag genom att ge eleven kommentaren 

”+Javisst är de det+” med mycket stark röst som frekvensmässigt skiljer sig markant mot tidi-

gare repliker och därmed också blir expressivt starkare.  

Lärarens strategi att tydligt och direkt visa uppskattning när eleverna deltar i undervis-

ningssekvensen stimulerar den dialogiska undervisningen. Eleverna blir sedda och möts med 

respekt. Tydligast blir lärarens strategi för att ge uppskattning genom hennes olika varianter 

av ’ja’. 

7.6 Att ge eleverna uppmuntran  
Uppskattningen som presenterades ovan under avsnitt 7.5 är också en uppmuntran till 

eleverna eftersom de blir positivt bemötta, men läraren ger också uppmuntran på andra sätt. 

Ibland uppmuntras hela klassen och ibland enstaka elever.  

Exempel på uppmuntran till alla elever finns i episod 11, där läraren beskriver elevernas 

röster genom det smickrande uttrycket ”så får ni klämma↑ i med de här <vackra rösterna> ni 

har↓”. Uttalet av ’vackra’ sker i ett långsammare tempo och med mycket tydlig artikulation. 

Läraren förminskar också elevernas problem att unisont läsa fyra meningar i kör med hjälp av 

en litotes ” för det var lite krångligt”, vilket pekar på hennes val att hellre tala om oförmågan 

som ”lite krångligt” än att säga att eleverna inte kan läsa samstämt. Läraren ger också 

uppmanande respons genom ”ºkom igen nuº→ vi tar det en gång till (.) ja” vilket är en 

sekvens där lärarens röststyrka markant varieras och hon själv genom ett ’ja’ återigen visar att 

ett omtag av uppläsningen av den gemensamma texten önskas. Uppläsningen av texten på 

tavlan utvecklas inte så som läraren önskar och hon avbryter därför klassen. 
Ur episod 11 

 

L: [ja tror] vi stoppar där (.) för det var lite krångligt (.) jag tror att du 

får ställa dig på denna sidan Elvira (.) och så tar du den där pinnen 

(den) kallar (vi) ↓för en (pekpinne) (.) ska du ↑peka lite 

P: pekpinne 

L: ja→ (.) och så får du peka och så får ni klämma↑ i med de här 

Rad 76–84 
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<vackra rösterna> ni har↓ 

P: ska vi ta det från början 

L: ºkom igen nuº→ vi tar det en gång till (.) ja 

Läraren hejar på alla elever med ett ”ºkom igen nuº”, och formuleringen kan ses som en steg-

ring i uppmaningen att sätta igång med läsandet. Uppmaningen: ”och så får ni klämma↑ i med 

de här <vackra rösterna> ni har↓” har föregåtts uppmuntran att ’komma igen’. I lärarens 

tydliga uppmaning till eleverna att läsa högt tillsammans ännu en gång varierar läraren sitt 

tonläge och tempo. Detta sätt att uppmana eleverna kan också ses som hopningar av tillrop 

som ber eleverna att samarbeta i enighet med uppmaningen. 

     Eleverna uppmuntras också i episod 8, men där väljer läraren att uttrycka sig något kraft-

fullare, vilket sker med hjälp av intonation, pausering och högre röst ” tänk till↑ (1)”. 
Ur episod 8 

 

L: finns det <fler meningar> tänk till↑ (1) så att Elvira får lite hjälp→   Rad 41– 46 

 

I episod 6 framställer hon en skrivregel som ett ’tips’ vilket kan ses som en eufemistisk 

beskrivning.  
Ur episod 6 

 

L: och ett ºtipsº (.) ºvill ni ha ett tips?º (1.5) 

P: ja 

Rad 29–33 

 

I uppmaningen till en elev ”^låt^höra↓” i episod 9 gör läraren uppmaningen mer intensiv 

med hjälp av paralingvistisk förstärkning. Uppmaningen är av mer påhejande natur och upp-

repas identiskt men med tonförändring.   
Ur episod 9 

 

 

L: ^låt^höra↓ 

P: ’c’ ’l’ [’o’ ’w’]  

P:           [det är skitlätt] 

L: lå:t hö:ra 

L: ’c’ ’l’ (5) ^c l o w n^ (.) ja sa du e (.) +n ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’ ↑och sen? 

<clownerna> (.) hur blir det då 

P: ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’ 

Rad 52–57 

 

Läraren förändrar röstens frekvens, intonation och tempo i ”↑och sen? <clownerna> (.) hur 

blir det då” i exemplet mot hur hon annars i sekvensen tilltalar eleverna. Förändring kan också 

ske genom att ytterligare markera det hon säger med eftertryck och paus eller genom att för-

ställa rösten men också genom att tala tystare till eleverna. Läraren lotsar eleven till fortsatt 

medverkan genom att uppmuntrande uttrycka ”och sen? […] hur blir det då” vilket visar 

önskad elevaktivitet.  
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Läraren uppmuntrar eleverna till att delta och vara aktiva återkommande under hela 

undervisningssekvensen. I denna uppmuntran använder hon retoriska figurer, och hon varierar 

röstens styrka, tempo och intonation. Läraren använder sig av påhejande tillrop som upp-

manar eleverna att bidra till lektionsinnehållet. Sammantaget visar sig lärarens uppmuntran 

till eleverna ha flera olika uttryck men med det gemensamt att behålla en vänlig ton och ett 

positivt tilltal. Allt detta kan ses som lärarens strävan att göra eleverna delaktiga. 

7.7 Sammanfattning om lärarens agerande utifrån techne 
I min analys av techne framkommer att läraren använder sig av dialogisk kommunikation för 

att få uppmärksamhet för undervisningsstoffet. Läraren förankrar ämnesinnehållet i texten i en 

cirkuskontext. Många av barnen har besökt cirkusen som varit i staden, och de har samtalat 

om cirkus tidigare i klassen. Dessa erfarenheter ligger till grund för textbygget som sker med 

hjälp av att läraren explicit efterfrågar bidrag från eleverna och lyfter in ämneskunnande 

kopplat till skrivprocessen genom att med finstämd auktoritet kommentera det som kommer 

fram. På så vis skapar hon en skrivgemenskap bestående av alla i klassrummet. Eleverna 

tränar både sitt skrivande och läsande när de formulerar en text tillsammans som de sedan 

läser högt tillsammans. En elev har uppgiften som hjälplärare, och i den rollen skriver hon 

texten väl synlig på tavlan och pekar på orden när klassen läser texten tillsammans. Under 

lektionssekvensen får eleverna uppskattning för sina bidrag och de uppmuntras att delta i 

klassens aktivitet.  

 

8 Resultat fronesis  
Flera gånger under den nästan nio minuter långa sekvensen sker tillrättavisningar vilka synlig-

görs med stöd av kunskapsformen fronesis. I sekvensen finns flera tillrättavisningar som 

framförallt karakteriseras genom att läraren använder indirekta språkhandlingar, förskönande 

stilfigurer och variation i röststyrkan. 

8.1 Indirekta språkhandlingar 
Tydligast synliggör analysen av fronesis lärarens tillvägagångssätt när eleverna ska 

koncentrera sig på den gemensamma klassrumsaktiviteten. Läraren framför sina 

tillrättavisningar med indirekta talhandlingar i en vänlig ton och vädjar på så sätt till elevernas 

generositet om att samarbeta.  
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I episod 1 finns ett exempel där läraren istället för att ge en direkt uppmaning, som ’ge 

Elvira några meningar’, sätter fokus på vad hon vill att klassen ska göra med hjälp av 

artighetsstrategi och tydlig hänsyn i den indirekta språkhandlingen ”så jag skulle vilja…”.  
Ur episod 1 L: så jag skulle vilja att ni ger Elvira <några> meningar som handlar 

om cirkus↓  

Rad 6 

 

Den indirekta uppmaningen hörsammas och ger ett behagligt klassrumsklimat. 

Handlingsklokheten synliggörs också i episod 10 när eleven Emil tappar koncentrationen 

för uppgiften och börjar rassla med sina pennor. En uppmaning till honom om att bättre 

fokusera på den gemensamma klassrumsaktiviteten sker i form av en fråga, och därmed har 

han ett val. Läraren vänder sig direkt till eleven och framför tillrättavisningen med tystare röst 

men visar tydligt att han inte ska rassla med sina pennor. 
Ur episod 10 

 

BULLER (8) PENNOR RASSLAR 

L: ºEmil → ska du låta pennan och radergummit ligga stillaº↓(1)  

Rad 67–68 

 

Agerandet att säga till tydligt men utan att låta eleven tappa ansiktet kan ses som uttryck för 

lärarens erfarenhet att hantera okoncentration. Paus efter tilltalsnamnet kan förmodas invänta 

elevens uppmärksamhet innan läraren uttrycker sin önskan om att eleven ska sluta att rassla.  

Ett annat exempel på att eleverna ska koncentera sig på pågående lektion finns i episod 8, 

där läraren tar bort frukt som en elev leker med. Läraren kommenterar att hon tar bort frukten 

av omsorg om honom ”ºjag tar detta så (3) du tar så du inte blir så sugen?º” istället för att för-

bjuda eleven att leka med frukten.  
Ur episod 8 

 

L: finns det <fler meningar> tänk till↑ (1) så att Elvira får lite hjälp→  

[…] 

L: ºjag tar detta så (3) du tar så du inte blir så sugen?º (3) 

Rad 41–43 

 

Även i det här exemplet använder läraren en indirekt språkhandling; istället för en order om 

att inte leka med frukten framställs budskapet i ett påstående.  Ett liknande exempel finns i 

samma episod; läraren ber eleven att inte vila på bänken. Istället för att använda ordern ’res på 

dig’ använder hon ett påstående, men den stigande intonationen gör att språkhandlingen också 

kan uppfattas som en fråga. 
Ur episod 8 

 

L: ºFilip du kan inte vila?º (xx) Rad 42 

Hela klassens koncentration efterfrågas i undervisningens slutskede i episod 13. Som ett 

sätt att fånga elevernas uppmärksamhet använder läraren sig av samtalssignalen ’hörni’ med 
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kraftigt höjd röststyrka följt av en fråga till eleverna om att titta på läraren. Uppmaningen 

formuleras således som en fråga: ”kan ni titta på mig alla barnen?”. Detta ger eleverna 

utrymme att själva avgöra om de ska titta eller ej. 
Ur episod 13 

 

L:↑Hörni (.) kan ni titta på mig alla barnen? Sätt det på efter b (.) det är 

ett grönt uppslag (.) så är det enkelt att komma ihåg(2)  

Rad 94–95  

 

I episod 11 där eleverna ska läsa högt tillsammans visar läraren vilket beteende hon för-

väntar sig av eleverna. Klassen uppnår inte hennes önskan om samstämmighet och taktfasthet, 

och hon avbryter högläsningen och tillrättavisar klassen med en indirekt order i frågeform om 

att ”kan ni hänga på där”.  
Ur episod 11  

 

L: jaha (1) å då så hörni (2) då tycker jag att ni tillsammans med Elvira 

(.) om Elvira pekar (1) om du bara gå åt sidan (.) så ser de lite (1) så 

kan vi läsa meningarna med Elvira (.) kan ni 

hänga på där (.) så pekar Elvira↑   Elvira pekar med pekpinne på tavlan 

L: ja→  

Rad 69–72 

 

Den indirekta språkhandlingen blir besvarad när eleverna läser meningarna högt.  

En annan tillrättavisning uttryckt med hjälp av indirekt språkhandling i frågeform finns i 

episod 8 och rör kunskap om skriftspråk. Tillrättavisningen gäller att utelämna mellanrummet 

när eleven skriver ett ord på tavlan. 
Ur episod 8 

 

L: cirkushästar (.) na kan stegra sig Elvira skriver på tavlan 

L: ºeh (.) kan du skriva ihop det till ett ord (.) skriv ehº (2)       Talar till 

Elvira 

L: eh (.) >vad tänkte du på?<  

Rad 44–46 

 

När eleven Elvira särskriver orden ”cirkus” och ”hästarna” markerar läraren detta genom att 

rikta sig till Elvira. Läraren frågar med en betydligt tystare röst om hon kan skriva ihop det 

särskrivna ordet istället. Hur läraren formulerar sig och hur hon använder rösten visar tydligt 

hänsynstagande och en artighetsstrategi som gör att eleven inte behöver tappa ansiktet. 

Läraren väljer att inte lyfta felskrivningen inför alla.  

Som framgår ovan använder läraren ofta indirekta språkhandlingar när hon tillrättavisar 

eleverna. Genomgående uttrycker läraren sina tillrättavisningar på ett vänligt sätt med ett 

positivt klassrumsklimat som resultat. De indirekta språkhandlingarna kan ses som lärarens 

handlingsklokhet.  
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8.2 Förskönande stilfigurer 
Det finns flera episoder med tillrättavisningar som läraren utför handlingsklokt med hjälp av 

förskönande stilfigurer. Fronesis blir tydligt när läraren använder sig av litotes, hyperbol, 

ordpar och pleonasm vilka mildrar tillrättavisningarna eleverna får i undervisningssekvensen.   

Exempel på litotes finns i episod 11: ”för det var lite krångligt” och ”↑peka lite”. Använd-

ning av ’lite’ förminskar det som enligt läraren går fel i uppläsningen. 
Ur episod 11  

 

L: [ja tror] vi stoppar där (.) för det var lite krångligt (.) jag tror att du 

får ställa dig på denna sidan Elvira (.) och så tar du den där pinnen 

(den) kallar (vi) ↓för en (pekpinne) (.) ska du ↑peka lite 

P: pekpinne 

L: ja→ (.) och så får du peka och så får ni klämma↑ i med de här 

<vackra rösterna> ni har↓ 

Rad 76–80 

 

I episoden använder läraren också en hyperbol ”<vackra rösterna>” som förstärkning när hon 

önskar få eleverna samarbetsvilliga att återigen läsa högt tillsammans efter högläsningens 

avbrott. I episod 5 kommenteras meningens utseende med ett ordpar genom ”snyggt å 

prydligt” och med litoteser i form av ”det blir ju lite svårt” och ”det ser ju inte så fint ut 

heller”.  
Episod 5 

 

L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

L: Emma→ 

E: annars kan man inte läsa och skriva 

L: [javisst] (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) det ser ju inte så 

fint ut heller det ska ju se snyggt å prydligt ut (2) stor bokstav (.) 

mellanrum å punkt ↓  

Rad 24–28 

 

Att använda ’inte så fint’ istället för ’fult’ förminskar felet och är ett mer finstämt sätt att tala 

om att man ska följa de skrivregler som finns. Tillsammans blir uttrycken ett uttryck för pleo-

nasm, överflödigt tillägg, som har som stilistisk funktion att förstärka ett budskaps innehåll. I 

detta fall förstärker läraren att det måste finnas mellanrum mellan ord i skrift.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att läraren använder sin handlingsklokhet för att mildra de 

tillrättavisningar hon ger till eleverna. Ett sätt att mildra tillrättavisningarna är att bruka 

förskönande stilfigurer som mildrar elevernas agerande. Återkommande är att läraren nyttjar 

litoteser förutom hyperboler, ordpar och pleonasmer. Liksom i bruket av förskönande 

stilfigurer leder denna retorik till ett fortsatt vänligt klassrumsklimat trots att flera elevers 

beteende tillrättavisas. 
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8.3 Variation i röststyrka 
Vid sidan om att läraren använder sig av indirekta språkhandlingar och förskönande stilfigurer 

är variation i röststyrka karakteristik för tillrättavisningar som sker under lektionssekvensen. 

I episod 13 varierar läraren sin röststyrka och talar med hög röst till alla i klassen. Röst-

styrkan förändras kraftigt, och läraren betonar och artikulerar väl. Läraren inser, via en fråga, 

att eleverna inte känner till var dagens bokstavsarbete ska sorteras in i pärmen. Hon ber därför 

om uppmärksamhet så att hon kan ge den saknade informationen.  
Episod 13 

 

P: var ska vi sätta in den 

L: efter b ja (.) just det 

P: (xxx) 

BULLER (12) 

L:↑Hörni, kan ni titta på mig alla barnen↑ sätt det på efter b (.) det är 

ett grönt uppslag (.) så är det enkelt att komma ihåg (2)  

Rad 90–95 

 

 Stark röst används också till en enskild elev i episod 4 i samband med tillrättavisning om 

ordvalet. När en elev högt utbrister ’skit’ under pågående lektion tillrättavisar läraren honom 

med samma höga tonstyrka som eleven har använt sig av när hon frågar om eleven tror sig 

kunna använda något annat ord.  
Episod 4 

 

 

L: Vad [e de]  

P:       [[ ski:t]] 

L: det <där> ordet (1) tror du→ (.) att du kan backa→   (.) och tänka 

något annat än det ordet↓ 

P: ja 

L: du behöver inte använda det ordet (.)  

Rad 16–20 

 

Svag röst används till enskilda elever i flera episoder men också till hela klassen såsom i 

episod 6. Hela klassens uppmärksamhet fångas genom att läraren tilltalar klassen viskande. 
Ur episod 6 

 

L: och ett ºtipsº (.) ºvill ni ha ett tips?º (1.5) 

P: [[ja]]                                      flera elever svarar 

Rad 29–30 

 

När läraren i episod 11 vill att klassen ska ”klämma↑ i” uppnås effekt genom att tilltalet till 

eleverna sker med en betydligt svagare stämma när hon uttrycker ”ºkom igen nuº”.  
Ur episod 11  

 

L: ja→ (.) och så får du peka och så får ni klämma↑ i med de här 

<vackra rösterna> ni har↓ 

P: ska vi ta det från början 

L: ºkom igen nuº→ vi tar det en gång till (.) ja 

Rad 69–84 

 



36 

 

Sammantaget kan sägas att läraren använder röststyrkan handlingsklokt som ett 

pedagogiskt grepp i hennes tillrättavisningar av eleverna. Vid ett tillfälle använder hon stark 

röst till en enskild elev, men annars är den starka röststyrkan riktad till hela klassen. Den 

svaga rösten används framför allt till enstaka elever, men vid ett tillfälle används den mycket 

effektfullt till hela klassen.  

8.4 Sammanfattning av lärarens handlingsklokhet utifrån 
fronesis  
Analys av fronesis synliggör svar på både första forskningsfrågan om vad läraren undervisar 

om och den andra om hur lärarens undervisning ser ut. Läraren undervisar eleverna i att 

uppträda på ett visst sätt i klassrummet och för på så vis in social kompetens i undervisningen. 

Analysen av fronesis visar också hur läraren hanterar situationer som bryter 

klassrumsmönstret. Fronesis framträder vid flera tillfällen i de tillrättavisningar som form-

uleras med indirekta språkhandlingar och anpassas med stilfigurer och varierad rösstyrka.   

Läraren hanterar störande moment med taktiken att erbjuda eleven ett alternativ som bättre 

stämmer med det önskade beteendet. Genomgående återkommer ett vänligt tilltal med bibe-

hållet eller svagare röst när läraren önskar en förändring i klassrumsbeteendet. Hon varierar 

sin röst, och både starkare och tystare röst används till enskilda elever såväl som till hela 

klassen. Sammantaget verkar läraren ha inarbetade rutiner för att handskas med händelser som 

inträffar och bryter det pågående lektionsflödet. Hon använder sin handlingsklokhet till att få 

eleverna att koncentrera sig på det gemensamma textbygget och att få eleverna att läsa högt på 

särskilt sätt. 

9 Sammanfattning och slutsatser  
Denna undersökning är en pilotstudie som har som syfte att för det första visa vad en lärare i 

svenska i årskurs 1 undervisar om och för det andra hur läraren undervisar. Materialet består 

av en inspelad lektionssekvens som efter transkription och episodindelning analyserats med 

stöd av Aristoteles kunskapsformer. För detta ändamål har jag utvecklat verktyg för analys av 

både kunskapsinnehåll och lärarens agerande. För att tydliggöra vad läraren i den här studien 

undervisar om använder jag framför allt kunskapsformen episteme som kan översättas som 

kunskap. För att visa hur läraren undervisar använder jag framför allt kunskapsformen techne 

som jag tolkar som pedagogisk teknik. Därtill gör jag en analys av kunskapsformen fronesis 

som motsvarar lärarens handlingsklokhet och som både synliggör en del av det som läraren 
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undervisar om och hur detta går till. Analysmetoden för fronesis är samma språkliga analys 

som jag använt för att synliggöra techne. 

Ett tredje syfte med den här studien är att pröva hur de retoriska kunskapsformerna kan 

fungera som stöd för analys av skriv- och läsundervisning. Eftersom metoden inte tidigare har 

använts för att undersöka undervisning har jag utfört studien som en pilotstudie och prövat 

retorikens kunskapsformer som ett sätt att få syn på den komplexa verklighet som en lektions-

sekvens består av. Eftersom det inte heller fanns några färdiga analysverktyg för att tydliggöra 

kunskapsformerna har forskningsprocessen präglats av ett prövande arbetssätt. Processen har 

på så vis varit krävande och tagit mycket tid, men den har också resulterat i att jag funnit 

analysredskap som uppmärksammar kvaliteteter i den tidiga skriv- och läsundervisningen som 

inte beskrivits i tidigare studier. Med hjälp av episteme har jag prövat en innehållsanalys 

baserad på teman i kursplanen för svenska i årskurs 1–3. Med hjälp av techne och fronesis har 

jag prövat språkliga analyser genom att granska lärarens talhandlingar, retoriska figurer och 

paralingvistiska uttryck.  

Metoden som jag arbetat med är kvalitativ och innebär tolkningar som gör att olika tolkare 

kan tänkas komma fram till olika resultat. Tolkningen börjar när materialet transkriberas och 

fortsätter i flera moment: episodindelning, koppling till kontext, närläsning utefter kunskaps-

formerna och språklig analys samt i de slutsatser som dras med stöd av delanalyserna. Jag har 

varit medveten om att den här typen av tolkande analys inte kan göras helt objektiv, och jag 

har därför varit noggrann med att beskriva tillvägagångssätt för materialinsamling och analys 

av materialet. Dessutom har jag tydligt visat med exempel hur jag kommit fram till mina 

resultat och slutledningar.  

Resultatet på frågan om vad läraren undervisar om i den tidiga skriv- och läsundervis-

ningen har blivit synligt huvudsakligen efter analys av episteme men till viss del också efter 

analys av fronesis. Analysen av episteme visar att den här läraren lyfter faktabaserat ämnes-

kunnande i skriv- och läsinlärningen; både skriva och läsa berörs med begreppsord från 

svenskämnet: text, mening, ord, ändelser och bokstäver. Språkets strukturer belyses på global 

till lokal nivå, från text till grafem och fonem. Läraren lyfter också skrivregler. Även kun-

skaper om läsande ingår i lektionssekvensen när eleverna tränar högläsning tillsammans. 

Analysen visar således att svenskämnets skriv- och lästräning innehåller ämnesspecifik 

kunskap på olika textnivåer. Detta skiljer sig från Wedins (2011b) bedömning om att lärare 

inte fokuserar språkliga begrepp och språkets struktur i samband med undervisning i tidiga år. 
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Analysen av fronesis visar att läraren också för in social kompetens i sin undervisning; genom 

lärarens tillrättavisningar lär de sig vad som är ett lämpligt beteende i klassrummet.  

Resultatet på frågan om hur läraren undervisar i den tidiga skriv- och läsundervisningen är 

huvudsakligen hämtat ur analysen av techne som visar att läraren använder sig av flera tekni-

ker för att kommunicera innehållet i lektionssekvensen och göra eleverna engagerade i klass-

rumsaktiviteten. Hennes pedagogiska tekniker handlar om att eleverna ska formulera och läsa 

text tillsammans, att elevernas bidrag används som grund för innehållet på lektionen, att 

eleverna ges valmöjligheter och därmed ansvar för sitt lärande och att eleverna ges 

uppskattning och uppmuntran. Även analysen av kunskapsformen fronesis har bidragit till 

resultatet om hur läraren undervisar, och den visar hur läraren tillrättavisar eleverna 

respektfullt när de bryter mot det önskade beteendet. 

Att genomföra lektionen med hjälp av tankeutbyte om text och innehåll poängterar 

Sandström Kjellin (2002) som ett viktigt tillvägagångssätt, och det är så läraren i min studie 

använder en cirkuskontext för att utbyta tankar med eleverna om text och innehåll. Många av 

barnen har besökt cirkusen som varit i staden, och de har samtalat om cirkus tidigare i 

klassen. Gustafsson & Mellgren (2005) och Wedin (2011a) pekar samstämt på vikten av att 

utgå från barnens erfarenhetsvärld vid mötet med skriftspråket, och det är således något som 

läraren gör i lektionssekvensen. Tvärt emot vad Fast (2007) visar, nämligen att undervisning i 

tidiga år sker som traditionell isolerad färdighetsträning med avstamp i bokstavsinlärningen, 

bygger läraren ett textbygge tillsammans med eleverna i en för eleverna känd kontext. Texten 

som byggs under den analyserade lektionssekvensen vilar visserligen på bokstavsinlärning 

som den här gången syftar till kunskap om ord på bokstaven C, men läraren utgår från barnens 

erfarenheter och har ett tankeutbyte med eleverna om text och innehåll. Detta innebär att 

skriv- och läsundervisningen kontextualiseras med stöd av barnens erfarenheter. Eftersom 

avstampet för undervisningen är elevernas erfarenhet av cirkus och ett klassgemensamt 

textbygge som hämtar innehåll från en cirkuskontext styrs inte undervisningen av läromedel.  

Läraren använder en dialogisk teknik i sin undervisning. Ett sådant dialogiskt arbetssätt 

menar de Kruif m.fl. (2000) möjliggör situationsanpassad undervisning och är centralt för att 

elever ska nå långt i sin skriftspråksutveckling. Harms, Clifford & Cryer (1998) har visat att 

läraren måste vara lyhörd och omtänksam för att dialogen ska vara effektiv. Analysen av 

fronesis visar att läraren i min studie erbjuder en sådan önskvärd handlingsklokhet med 

lyhördhet och omtänktsamhet i dialogen med eleverna. Samtalstonen präglas av respekt med 
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en vänlig och också ofta tystare stämma trots att hon tillrättavisar eleverna när de inte gör som 

hon tänkt.  

Individanpassning som flera studier (Nyström 2002, Fast 2007, Norberg Brorson 2007) 

poängterar som viktigt i undervisningen visas i mitt resultat som att läraren erbjuder val-

möjlighet för eleverna. Tydligast synliggörs individanpassningen med hjälp av kunskaps-

formen fronesis som visar hur läraren tillrättavisar dem med indirekta språkhandlingar, för-

skönande stilfigurer och variation i röststyrkan.  

I det lärarledda samtalet rekontextualiserar läraren texten till ett samtal om textinnehållet 

och tillbaka igen till en taveltext, och både läraren och eleverna deltar i denna process. 

Övergången mellan muntlig och skriftlig text utgör textkedjor och har i tidigare studier visat 

sig ha betydelse för att sammanfatta undervisningen för elever och bidra till deras ökade 

ämnesspecifika språk (Mindedal 2011, Danielsson & Ekvall 2007). För att skriva taveltexten 

använder läraren en så kallad hjälplärare genom eleven Elvira. Att använda sig av en snäll och 

tyst flicka i undervisningssammanhang har bl.a. Einarsson och Hultman (1984) tidigare visat 

vara vanligt förekommande.  

Sammanfattningsvis har jag med den här undersökningen visat vad en erfaren lärare tar 

upp i skriv- och läsundervisningen i årskurs 1. Jag har visat att läraren använder språkliga 

begrepp och för in dem i meningsfulla sammanhang för eleverna. Jag har också detaljerat 

visat hur detta går till genom bruket av pedagogiska tekniker som stimulerar eleverna att delta 

i skrivandet och läsandet samt genom respektfulla tillrättavisningar som styr in eleverna i den 

gemensamma klassrumsaktiviteten. 
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RAD TALTEXT transkription enligt Norrbys (1996:88) princip 
L:Lärare J:Julia P:Okänt barn E:Emma      Skriv- och läsundervisning 20 april årskurs 1 

EPI-
SOD 

1 L: +Ni vet ju att+ (1) den här lilla lappen↓ (3) var har jag den nu då↓ BULLER (6) (.) ni vet ju 

 

1 

2 ↑att den lappen som är nummer ett (1.5) där finns ju en text (.) som någon läste innan↓ (.) vem 

 

3 var de som läste→ de var d Juli-↓ (2) och >den texten kan man ju få skriva av< (1) man kan ju 

 
4 också skriva en egen text (.) om cirkus↓ (2) och man kan också skriva den texten (.) som so 

 
5 Jul- eh↓ förlå- Elvira↑ ska skriva på tavlan↓ tillsammans↑ me er 

 
6 L: så jag skulle vilja att ni ger Elvira <några> meningar som handlar om cirkus↓ 

 

7 L: Julia↑ 

 

2 

8 J: de är kul att va på cirkus  

 

9 L: det är kul att vara på cirkus (.) 

 

10 L: ºjättebraº↓(2) 

 

11 L: och vad ska vi alltid tänka på KNÄPPER när vi skriver våra meningar i början och på slutet 

 

3 

12 (.) ni vet två saker ↓(.) vad ska vi tänka på↑ 

 

13 P: ºatt vi början står det stor bokstav och mening slutar med punktº  

 

14 L: ja (.) va de de du tänkte på↑ 

 

15 P: mellanru  

 

16 L: Vad [e de ] 

 

4 

17 P:        [ ski:t] 
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18 L: det <där> ordet (1) tror du→ (.) att du kan backa→   (.) och tänka något annat än det ordet↓ 

 

19 P: ja 

 

20 L: du behöver inte använda det ordet (.)  

 

21 L: du sa ett ord till→ kan du säga det högre 

 

5 

22 P: ºmellanrumº 

 

23 L: ºjaº (.)  

 

24 L: varför är det så viktigt att vi ska ha mellanrum mellan orden (.) 

 

25 L: Emma→ 

 

26 E: annars kan man inte läsa och skriva 

 

27 L: [javisst] (1) det blir ju lite svårt (.) och så ser vi (.) det ser ju inte så fint ut (.) heller det ska 

 

28 ju se snyggt å prydligt ut (2) stor bokstav (.) mellanrum å punkt ↓  

 

29 L: och ett ºtipsº (.) ºvill ni ha ett tips?º (1.5) 

 

6 

30 P: [[jaa]]                          flera elever svarar 

 

31 L: berätta er sak (.) och sen sätter man en punkt (1) >och så börjar man på nåt nytt< så sätter 

 

32 man punkt↓ (.) så att man inte bara berättar och ºberättar och berättar åsså sätter man en punkt 

 

33 där man tyckerº sätt en punkt (2) när man har berättat (.) något (.) ja↑  

 

34 L: det är kul att vara på cirkus↑ finns det fler meningar som ni kan ge Elvira? Lite mer tips↑? 7 
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35 L: ↑ja 

 

36 P: ºhästar går ute i >eh jag vet inte i<º (.) 

 

37 L: <hästar går> (4) 

 

38 P: ja menar så                    Visar något 

 

39 L: (2) ↑aha (.) <cirkushästarna kan <stegra sig> (2) är det det du menar? När de går upp på 

 

40 bakbenen↑ ja (0.5) cirkushästarna kan stegra sig↑ (1)  

 

41 L: finns det <fler meningar> tänk till↑ (1) så att Elvira får lite hjälp→  

 

8 

42 L: ºFilip du kan inte vila?º (xx) 

 

43 L: ºjag tar detta så (3) du tar så du inte blir så sugen?º (3) 

 

44 L: cirkushästar (.) na kan stegra sig                      Elvira skriver på tavlan 

 

45 L: ºeh (.) kan du skriva ihop det till ett ord (.) skriv ehº (2)       Talar till Elvira 

 

46 L: eh (.) >vad tänkte du på?<  

 

47 P: ºclownerna är roligaº 

 

48a L: +Javisst är de det+  

 

48b =och vet ni ’clowner’(.) de är ett konstigt ord att stava till 

 

9 

49 P:   [[Jag vet]](.)[[jag vet]]                             flera elever svarar 

 

50 L:                   [har du någon a:ning om hur man skriver det] (.) du <menar> inte detta→ 
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51 P: jo jag kan 

 

52 L: ^låt^ höra↓ 

 

53 P: ’c’ ’l’ [’o’ ’w’]  

 

54 P:          [det är skitlätt] 

 

55 L: lå:t hö:ra 

 

56 L: ’c’ ’l’ (5) ^c l o w n^ (.) ja sa du e (.) +n ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’ ↑och sen? <clownerna> (.) hur blir det då 

 

57 P: ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ‘n’ 

 

58 L: ’c’ ’l’ ’o’ ’w’ ’n’ du tänkte bara på ordet clown (.) det räcker det är bara för att du sa ^clownerna^(.) 

 

59     clownerna (.) >hur sa (.) du (.) efter de<? 

 

60 P: º är roliga º 

 

61 L: är roliga? ^clownerna är roliga^  

 

62 L: ska vi ta en mening till (.) kan vi få en till (.) en mening till av någon? ska vi ta dig d (2) 
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63 P: ºde finns [ (xxx)º] 

 

64 L:                [lite högre så att Elvira hör]       Elvira skriver på tavlan 

 

65 P: ºde finns många djur på cirkusº 

 

66 L: ja↑ 

 

67 BULLER (8) PENNOR RASSLAR 



 Transkription     Bilaga 1 
 

 

 

 

68 L: º Emil → ska du låta pennan och radergummit ligga stillaº ↓(1)  

 

69 L: jaha (1) å då så hörni (2) då tycker jag att ni tillsammans med Elvira (.) om Elvira pekar (1) 
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70 om du bara gå åt sidan (.) så ser de lite (1) så kan vi läsa meningarna med Elvira (.) kan ni 

 

71 hänga på där (.) så pekar Elvira? 

 

72 L: ja→ 

 

73 P: det är kul att vara på cirkus                     flera elever läser 

 

74 L: såja (.) tar vi nästa↑ 

 

75 P: cirkuhäststegccirk    flera elever läser 

 

76 L: [ja tror] vi stoppar där (.) för det var lite krångligt (.) jag tror att du får ställa dig på denna 

 

77 sidan Elvira (.) och så tar du den där pinnen (den) kallar (vi) ↓för en (pekpinne) (.) ska du 

 

78 ↑peka lite 

 

79 P: pekpinne 

 

80 L: ja→ (.) och så får du peka och så får ni klämma↑ i med de här <vackra rösterna> ni har↓ 

 

81 P: ska vi ta det från början 

 

82 L: ºkom igen nuº→ vi tar det en gång till (.) ja 

 

83 P: <det är kul att vara på cirkus> (.)<cirkushästarna kan stegra sig> (.)<clownerna är roliga> 

 

84 (.)<det finns många djur på cirkus>           flera elever läser de fyra meningarna 
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85 L: +ja+ (.) tack för det→(2) då så (1) ska ni få era böcker och (.) era papper (.) som ni ska 
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86 arbeta med (.) Erik (.) jaha får jag be dig att du delar ut dem? och Julia delar ut dem → (3) och 

 

87 <Klara> (.) du delar ut några böcker (2) och <Elsa> kan dela ut några böcker (4) 

 

88 L: ja just de (3) ºdå kan du få sätta in (.) om du går ut ute till högerº  

 

89 BULLER 
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90 P: var ska vi sätta in den 

 

91 L: efter b ja (.) just det 

 

92 P: (xxx) 

 

93 BULLER (12) 

 

94 L:↑Hörni(.) kan ni titta på mig alla barnen? Sätt det på efter b(.) det är ett grönt uppslag(.) så är 

 

  

 
95 

det enkelt att komma ihåg (2) HOSTAR             Barnen börjar arbeta enskilt 

 

96 L: men skriv först innan ni (xxx) BULLER (1) SKRATTAR  

 

97 L: lilla Lottas maskin SKRATTAR (xxx) nej (1) skämt å sido(.) då sätter vi igång att arbeta  

 
98 med bokstaven c↑ 

 

 

 

 

 
 



Förfrågan om deltagande i inspelning                                                                         Bilaga 2 

 
 
 

2010-04-09  
Till målsmän i klass ___  xxxxxskolan 
 
Hej 
Jag heter Ann-Charlotte Rohman Roth och skriver magisteruppsats i svenska med didaktisk 
inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är lärare och mycket intresserad av lärarens 
kommunikation i professionella sammanhang och därmed även av det kunskapsfält som bru-
kar kallas retorik. Därför har jag valt att studera hur lärare kommunicerar i sin yrkesroll och i 
detta sammanhang specifikt hur de för ut information till en elevgrupp. För denna 
observationsstudie behöver jag några lektioner där en lärare presenterar ett material för en 
elevgrupp. Xxx xxx, grundskolelärare på Mossleskolan, har erbjudit sig att ställa upp på detta. 
Ert barn ingår i den elevgrupp hon undervisar då jag ska spela in hennes kommunikation med 
eleverna. 
 
Jag kommer att spela in lektionen på ljudband och använda innehållet för att analysera lära-
rens tal. Elevernas tal kommer inte att redovisas annat än som anonyma repliker till läraren. 
Ljudbandet kommer enbart att användas under uppsatsförfattandet och därefter raderas. När 
uppsatsen är klar kommer den att finnas i fulltext på Linnéuniversitetets hemsida om någon är 
intresserad att senare ta del av den.  
 
Jag önskar ert medgivande till att ert barn finns med i den elevgrupp som xxx xxx undervisar 
då jag ska spela in hennes kommunikation i en autentisk klassrumssituation, och ber därför 
om underskrift. 
 
Stort tack på förhand och vänliga hälsningar 
Ann-Charlotte Rohman Roth 
 
 
 
Barnets namn:__________________________________________________ 
 
 
 
Målsmans underskrift:____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Principer för indelning av episoder (enligt Norrby 1996:169)    Bilaga 3 

 
1 Rekontextualisering av något från den närmast föregående episoden 

 
2 Analog konstruktion i förhållande till närmast föregående episod, t.ex. att en berättelse följs av 

en ny berättelse 

3 Återgång till ett tidigare (men inte närmast föregående) ämne i samma diskurs 

4 Hänvisning till en händelse som inträffar i den konkreta situationen 

5 Hänvisning till ett föremål som finns i den konkreta situationen 

6 Hänvisning till den abstrakta aktivitetstypen genom att ta upp ett förutbestämt ämne eller 
delaktivitet, t.ex. institutionella sammanhang där deltagarna på förhand vet vad som ska 
avhandlas eller kan komma att tas upp 

7 Aktualisering av andra ämnen som ligger nära till hands i den rådande situationen 

8 Kontextuellt icke-förankrade episoder (”rätt ut ur luften”) 
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