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Abstract 
 
Denna C- uppsats är en studie av hur två pedagogers olika grunduppfattningar om elevers 
språkutveckling (tal-, läs- och skrivutveckling) gör sig gällande i undervisningen på två olika 
skolor i fyra årskurs 2 - klasser. Det är de båda pedagogernas undervisning och sätt att se på 
lärande som står i fokus för undersökningen.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka med vilka argument valet av läromedel respektive 
skönlitteratur i arbete med elevers tidiga tal- läs, och skrivutveckling beskrivs och diskuteras 
i forskning, pedagogisk/didaktisk litteratur samt av två verksamma lärare. Uppsatsen 
behandlar skillnader och likheter samt för- och nackdelar med läromedel och skönlitteratur i 
elevers språkutveckling.  
 
Vårt empiriska material utgörs av observationer och intervjuer. I resultatet som framkom i 
dessa undersökningar anser vi oss kunna finna både likheter och skillnader i pedagogernas 
undervisningssätt. Oavsett om språkutvecklingen sker med hjälp av läsläror eller 
skönlitteratur kan vi finna både fördelar och nackdelar i de båda metoderna.  
 
 
 
Ämnesord: Språkutveckling, talutveckling, läsutveckling, skrivutveckling, läsning, 
skrivning, samtal, skönlitteratur, läsläror  
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1 Inledning med bakgrund och syfte  

I Sverige har det som i många andra länder förekommit en intensiv debatt kring vilken metod 

som är mest lämplig att använda i elevers tal-, läs-, och skrivutveckling. I USA har debatten 

gått under namnet ”the reading war”, läskriget. I grova drag kan man uttrycka att den ena 

metoden lägger tyngdpunkten på avkodning, ljudning och formbaserad undervisning, vilket 

innebär att man i stor utsträckning lär elever ordens delar, bokstäver, ljud, stavelser och 

grammatik. I en sådan undervisning följer man oftast en läslära1 där läsningen följer en viss 

struktur, från ”enklare” till ”svårare” ordkombinationer (Liberg 2007; Fast 2007).  

 

Den andra metoden karaktäriseras av en mer förståelseinriktad undervisning där man i större 

omfattning arbetar med att elever ska ha en förförståelse för det de läser. Texterna som 

pedagogen skriver tillsammans med sina elever bör röra deras erfarenhetsvärld och därmed 

skapar ofta eleverna texterna med läraren som handledare. I en sådan metod utesluts ibland 

läsläror medan skönlitteraturens betydelse för lusten och motivationen lyfts fram. Mindre 

fokus läggs på form, ordens delar och avkodning medan mer vikt läggs på flödet i skrivandet 

(Liberg 2007; Fast 2007). 

 

Debatten har alltså i hög grad rört sig kring om pedagogen ska koncentrera sig på 

avkodningsdelen eller om fokus bör läggas på förståelsedelen. Vi är dock medvetna om att det 

finns pedagoger som blandar de båda metoderna i elevers tal-, läs-, och skrivutveckling. Efter 

att ha läst litteratur (se tillexempel Liberg 2006; Bergöö 2005; Fast 2007; Freppon & Dahl 

1991/1997; Frost 2003) och samtalat med ett flertal pedagoger inom ämnet, har vi kommit 

fram till att i vilken utsträckning metoderna används ständigt förändras då forskare hela tiden 

kommer fram till nya rön. Denna studie handlar därför inte om att undersöka vilken metod 

som är den ”rätta” utan att lyfta fram fördelar samt nackdelar med respektive metod. Längre 

fram i vårt arbete kommer vi att redogöra för hur två lärare/två klasser arbetar utifrån olika 

grunduppfattningar inom tal-, läs-, och skrivundervisning. Fortsättningsvis kommer vi även 

att använda pedagog och lärare med samma innebörd.  

 
Under vår pågående lärarutbildning fick vi möjlighet att göra vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) i en årskurs 2 där pedagogen har valt bort läromedel i sin tal-, läs- och 

skrivundervisning. Läraren och eleverna utgår istället från skönlitteratur, elevernas egna texter 
                                                 
1 Läslära – är det samma som läsebok 
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och andra texter de finner tilltalade. Vi uppmärksammade att undervisningen till liten del 

fokuserar på form såsom bokstavsträning, rättskrivning och ljudning. Fokus ligger istället på 

läsförståelse och boksamtal. I skrivning prioriteras flödet före korrektheten. Intresset och 

meningsfullheten ligger till grund för elevernas läs- och skrivval. I litteratur (Freppon & Dahl 

1991/1997) beskrivs en liknande undervisningsmetod som ”en helhetssyn på språket” vilket 

innebär att tala, läsa, och skriva bör ingå i ett sammanhang och fungera som redskap för 

lärandet.  

 

Vi har även fått tillfälle att göra vår VFU i en annan årskurs 2 klass, där pedagogen till största 

del använder sig av läsläror i elevernas tal-, läs- och skrivutveckling. Alla eleverna har en 

gemensam läsebok, Vi läser (Bolldén, Dalmo, Stark 1991) med tillhörande arbetsmaterial som 

till exempel övningsbok. Läseboken bygger på både ljud- och helordsmetoden2. I 

övningsboken tränar eleven många olika moment som inkluderar både flödet och formen i 

skrivning, däribland bokstavens form, stavning, grammatik och meningsbyggnad. 

Övningsboken bygger även på läsförståelse då frågorna är knutna till läsebokens innehåll.  

 

De flesta lärare i dagens grundskola använder sig av olika läromedel för att lära och utveckla 

elevers språkförmåga. De så kallade läs- och skrivböckerna får olika stort utrymme i 

undervisningen beroende på hur läraren väljer att arbeta, men det är sällan de utesluts helt 

(Bergöö 2005, s. 252). Forskning visar att elever utvecklas i sin läsning då de upplever 

texterna som meningsfulla, intressanta och då de har förförståelse för ämnet (Liberg 2006).  

 

Det som fångade vår uppmärksamhet under de båda VFU - perioderna var hur olika 

pedagogerna arbetade med elevernas tal-, läs- och skrivutveckling. Pedagogernas skilda 

synsätt på elevers språkutveckling gjorde att vår nyfikenhet väcktes och vi bestämde oss för 

att studera betydelsen av metodval för elevers språkutveckling. Vi har valt att skriva om de tre 

begreppen tal, läs och skriv som ett gemensamt område då vi anser att de tre begreppen hör 

ihop och samspelar med varandra i elevernas språkutveckling. När vi nämner tal syftar vi till 

kommunikationen, främst samtalet mellan elever och mellan elever och pedagoger i det lästa 

eller skrivna. Vidare anser vi att läs och skriv samspelar med varandra då det ena inte bör 

utesluta det andra eftersom läsandet främjar skrivandet och skrivandet främjar läsandet. 

 

                                                 
2Helord - ordet ses som en bild, utan att varje enskild bokstav ljudas ut 
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Syfte 

Syftet är att undersöka med vilka argument valet av läsläror/arbetsböcker respektive 

skönlitteratur i arbete med elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling beskrivs och diskuteras 

i forskning och pedagogisk/didaktisk litteratur samt av verksamma lärare. 

Problemformulering  

Vilken betydelse anser två pedagoger att arbete med skönlitteratur respektive läsläran Vi läser 

kan ha för elevers tal-, läs och skrivutveckling och lärande i två klasser med elever i åtta - 

årsåldern? 

 

Hur ser forskare respektive två pedagoger på fördelar respektive nackdelar med arbete med 

skönlitteratur respektive läsläran Vi läser? 

 

Hur arbetar de båda pedagogerna och deras elever med skönlitteratur respektive läsläran Vi 

läser? 
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2 Olika sätt att se på tal-, läs- och skrivutveckling 

samt undervisning 

I detta avsnitt presenterar vi forskning kring tal-, läs- och skrivundervisning. I forskning och 

debatt dominerar två perspektiv, ett sociokulturellt och ett mer behavioristiskt inriktat synsätt. 

 
Ett sociokulturellt perspektiv, som bland annat den pedagogiska teoretikern Vygotskij 

förespråkar utgår från att man lär i samspel med andra. ”Socio” står för att barns 

språkutveckling sker i samspel med andra människor. ”Kulturell” står för att allt lärande och 

språkutveckling är beroende av den kultur man växer upp och lever i. Eleven är aktiv och 

läraren fungerar som en handledare vilken ska vägleda eleven i kunskapssökandet. En lärare 

med ett sociokulturellt synsätt på lärande förespråkar dialog i klassrummet, där tankar, 

föreställningar och kritiskt tänkande förekommer i ett kreativt arbetssätt tillsammans i 

gruppen. Människan ses som en varelse som drar egna slutsatser, resonerar och förnyar den 

befintliga kunskapen. Undervisningen grundar sig på ett holistiskt lärande vilket innebär att 

man utgår från helheter och sedan arbetar vidare med delarna. I läs- och skrivundervisning 

innebär det exempelvis att man först läser meningar eller texter med fokus på innehåll och 

förståelse och sedan samtalar om orden och bokstäverna (Fast 2007; Palla 2007; Säljö 2005). 

 

I en behavioristisk syn på lärande som bland annat psykologen och inlärningsforskaren 

Skinner talar för ses läraren som den som bär kunskapen och det är denna som styr 

undervisningen i samspel med läromedlet. Eleven ses som mottagare och undervisningen 

utgår inte från elevers förkunskaper eller tidigare erfarenheter. Om pedagogen har en 

behavioristisk syn på lärande går en stor del av skolans aktiviteter ut på att memorera, 

repetera och kopiera det pedagogen förmedlar. Uppgifterna eller frågorna i undervisningen är 

oftast slutna med endast ett rätt svar. Undervisningen grundar sig på en atomistisk syn på 

lärande vilket innebär att man arbetar från delarna till helheten. I läsning och skrivning 

innebär det att man först fokuserar på de enskilda bokstäverna och småorden, innan man går 

vidare med att läsa meningar och texter (Fast 2007; Palla 2007). 

 

I sin avhandling Ett gammalt och ett nytt svenskämne visar Bergöö (2005), universitetslektor i 

svenska med didaktisk inriktning, hur lärarstudenter i praktiken beskriver två olika 

svenskämnen i dagens förskola och skola. Det som kännetecknar ”det gamla svenskämnet” 
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(även kallat traditionell undervisning) är bland annat färdighetsträning, där fokus ligger på att 

avkoda genom att ljuda, bokstavsträning, lästräning och rättstavning. ”Det gamla 

svenskämnet” utmärks även av att eleverna får arbeta med grammatik, välskrivning samt 

individuellt arbete. I ”det gamla svenskämnet” saknas närvaro av samtal och flerstämmighet. 

Mycket av lektionerna i ett flerstämmigt klassrum, som Dysthe benämner det, går ut på att 

samtala kring åsikter och upplevelser (jfr Dysthe 1995/1996). Något som präglar ”det nya 

svenskämnet” är att det läggs mer energi på läsförståelse än på avkodning i form av ljudning. 

Vad studenterna även förklarar är att ”det nya svenskämnet” inte har samma tydliga struktur 

som ”det gamla svenskämnet”. Detta leder till att det är svårare att få en uppfattning om vad 

som verkligen karakteriserar ”det nya svenskämnet”. De generaliseringar som kan dras är 

dock att eleverna ska bli sedda och lyssnade till. En viktig del av ”det nya svenskämnet” är 

också att eleverna ska lära i sociala sammanhang, i motsats till ”det gamla svenskämnet” där 

undervisningen fokuserar på individuell färdighetsträning och individuellt arbete (Bergöö 

2005, s. 250, 251, 253, 256). Vi använder oss fortsättningsvis av begreppen ”ett gammalt” och 

”ett nytt svenskämne” med den innebörd vi beskrivit ovan. 

 

I aktuell diskussion om tal-, läs- och skrivundervisning talas det ofta om två skilda 

inlärningsmetoder. Den ena metoden kallas syntetisk och den andra analytisk. Den syntetiska 

metoden innebär att man lägger fokus på att lära ut de enskilda bokstäverna en i taget genom 

att bokstävernas symboler och ljud synliggörs för eleverna på ett tydligt sätt. När eleverna har 

gått igenom ett antal bokstäver får de lära sig ”ihopljuda” de enskilda bokstäverna till ord, då 

förväntas eleverna både kunna läsa och skriva ordet. Den syntetiska metoden kallas även för 

ljudmetoden (Liberg 2006; Fast 2007).  

 

Den analytiska metoden utgår från helheten till skillnad från den syntetiska metoden. 

Pedagogen och eleverna utgår först och främst från en hel text för att sedan bryta ner texten i 

mindre beståndsdelar, meningar, ord samt enskilda bokstäver och ljud. Man talar även om en 

analytisk metod som ”en helhetssyn på språket”. (Liberg 2006; Fast 2007; Freppon & Dahl 

1991/1997). 

 

En helhetssyn på språk och lärande 

”En helhetssyn på språket” kännetecknas av att tal-, läs- och skrivutvecklingen anses 

samspela och därför bör komplettera varandra i undervisningen. ”En helhetssyn på språket” 
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innebär alltså att tal-, läs- och skrivutveckling hör ihop och fungerar som redskap för lärandet. 

Detta sker exempelvis genom att man samtalar om innehållet i det man skriver och läser och 

även medvetandegör orden och bokstäverna. Men undervisning om ljud, bokstäver och 

grammatik sker främst genom samtal och förekommer först då eleven har förstått 

skriftspråkets grundläggande funktion. Meningsfullaktighet och anknytning till elevernas 

erfarenhetsvärld utgör en viktig del i arbetet utifrån ”en helhetssyn på språket” (Freppon & 

Dahl 1991/1997). En metod som grundar sig på en sådan syn är LTG, vilket är en förkortning 

av ”läsning på talets grund”. Läsinlärningen bygger här på en analys av det talade språket 

genom skrivande och en jämförelse mellan det talade språket och skriven text. Man sätter 

fokus på meningsfullhet och förståelse istället för på korrekt avkodning (Leimar 1974). 

 

Ljudmetoden 

Enligt Lindell, skolpolitiker och folkhögskolrektor samt Lindell, folkhögskollärare är 

ljudmetoden den vanligaste läs- och skrivinlärningsmetoden som tillämpas i Sverige och en 

stor del av dagens läromedel utgår från den här metoden. Utifrån ljudmetoden lär pedagogen 

ut bokstäver och bokstavskombinationer genom att ljuda tillsammans med eleverna. Detta 

fungerar på samma sätt då eleverna ska lära sig skriva. En stor del av tiden läggs på fonetiken, 

det vill säga på att eleverna ska lära sig språkljuden. I en traditionell läsebok lärs bokstäverna 

ut i en viss ordning där man blandar vokalerna A, E, I, O, U, Y, Å, Ä och Ö med de enklaste 

konsonanterna som till exempel S, L, M och N. Anledningen till att dessa konsonanter anses 

vara lättare är att de kan hållas ljudande tills man hör andra bokstaven i ordet tillexempel 

SSSOL. Enligt ljudmetoden sker läs- och skrivutvecklingen stegvis, från lättare ord och 

bokstavskombinationer till allt svårare. Tanken är att då eleverna har tränat många olika ljud- 

och bokstavskombinationer blir läsningen så småningom automatiserad. Den förbättrade 

avkodningen anses göra att läsningen och skrivningen kommer att flyta på bättre (Lindell & 

Lindell 1996, s. 57f).  

 

Wittingmetoden betraktas vara en renodlad variant av ljudmetoden. Den är en syntetisk 

läsinlärningsteknik som fokuserar på att ljuda bokstavskombinationer utan att man utgår från 

ett sammanhang. Orden är lösryckta, behöver inte ha någon innebörd (nonsensord) och står 

inte i en mening eller text. Grundaren och läraren Maja Witting menar att elever måste känna 

till alla bokstäver innan de kan börja läsa meningar och texter. Enligt henne är det först då 

man känner igen bokstäverna och olika bokstavskombinationer som texterna kan bli 
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meningsfulla och ge läsaren läsglädje. Läraren ska hela tiden sträva mot att elevernas läsning 

utvecklas, texterna får varken ligga över eller under elevens nivå. Behärskar man inte alla 

bokstäver och kortare bokstavskombinationer anses det inte var utvecklande för eleverna att 

börja läsa texter (Witting 2001). 

 

I likhet med Witting (2001) förklarar forskaren Freppon och läraren Dahl (1991/1997) att 

elever bör lära sig relationen mellan ljud och bokstäver i sin tidiga läs- och skrivutveckling, 

det vill säga att eleverna ska lära sig ljuda och avkoda ord. Medan Witting menar att 

avkodning är nyckeln till att elever lär sig läsa och skriva menar Freppon och Dahl att 

avkodning enbart ska utgöra en del av undervisningen. Till skillnad från Witting hävdar 

Freppon och Dahl att detta bäst sker genom ”en helhetssyn på språket”.  

 

Läromedel 

Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser har i sin 

bok om Hur barn lär sig läsa och skriva (2006) förklarat hur studier visar att texter i elevers 

läseböcker bygger på vad någon enskild författare anser vara passande litteratur för barn. 

Liberg menar att texterna dessutom är utvalda så att de ska vara lämpliga för det generella 

genomsnittsbarnet. Givetvis kan texterna vara utformade så att de passar ett flertal barns 

intressen och språk men det bör inte tas för givet. På liknande sätt beskrivs det i Trageton 

(2005) en tveksamhet till läsläror där det hävdas att lärobokstexter i många fall blir för svåra 

för de svagaste läsarna och inte tillräckligt utmanande för de läsvana. Vidare uttrycker Liberg 

(2006) att de flesta texter i läseböckerna sällan väcker elevers läslust eller förståelse för varför 

man överhuvudtaget ska läsa. Bearbetningen av dessa neutrala texter innebär ofta att eleven 

ska svara på slutna frågor, vars svar återfinns direkt ordagrant i texten. Det lämnas sällan 

utrymme för eleven att diskutera och skriva ned egna tolkningar, åsikter och erfarenheter.  

 

Liberg (2006) ger exempel på tre olika typer av problem som uppstår då sådana ”neutrala” 

texter inte knyter an till elevens erfarenheter och intressen. Den första typen är icke- läsande 

eller gissning, som beror på att eleven inte finner någon mening i att läsa. Den andra typen 

uppmärksammas oftast inte förrän eleven kommer längre upp i grundskolan eller i vuxenlivet. 

Den innebär att eleven endast kan läsa texter mekaniskt vilket innebär att eleven läser utan att 

kunna återberätta vad han/hon har läst. Det medför även att man bara kan svara på slutna 

textfrågor men inte dra egna slutsatser eller göra jämförelser. Den sista typen av problem 
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består i att eleven inte avänder sin förmåga att läsa för olika ändamål, exempelvis för att få 

svar på en fråga, för att bekräfta det eleven själv tror eller för att få kunskap om sig själv, 

andra eller omvärlden. Huvudsakligen kommer eleverna med den tredje typen av problem 

från sociala och kulturella grupper som inte delar den traditionella skolans värderingar 

(Liberg 2006).  

 

Skolpsykologen och forskaren Frost (2003) menar i likhet med Liberg (2006) att 

gemensamma läsläror inte på samma vis tar hänsyn till elevernas olika nivåer i läs- och 

skrivutveckling. För de mer svaga eleverna kan läseboken i en del fall vara allt för 

komplicerad medan de starkare eleverna inte ges utrymme för utveckling. Liberg betonar 

betydelsen av hur viktigt det är att läs- och skrivsituationerna i förskola och skola upplevs 

som meningsfulla aktiviteter av eleverna. I likhet med Liberg poängterar Wagner (2004), 

lågstadielärare och lärarfortbildare att om elever ska lyckas med sin läsning är det viktigt att 

de känner sig motiverade. Elever ska få läsa böcker och texter som de är intresserade av och 

de ska få möjlighet att läsa en stund varje dag. Detta är särskilt viktigt för elever i de yngre 

åldrarna (Wagner 2004).  

 

Arbete med skönlitteratur  

Skönlitteratur utgör en omfattande del i kursplanen för svenska (Skolverket 2006) i arbetet 

med att utveckla elevers språk både skriftligt och muntligt samt med att låta elever ta del av 

olika värderingar, attityder, tolkningar och erfarenheter. På många av dagens skolor använder 

man skönlitteratur i elevers tal-, läs- och skrivutveckling genom exempelvis högläsning och 

tystläsning. Som tidigare nämnts används skönlitteratur i en del fall som ett komplement till 

läromedel. I vilken grad skönlitteratur används varierar i hög grad från klass till klass eller 

från skola till skola (Skolverket 2006).   
 

Molloy (2004), filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning menar att skönlitterära 

texter i större grad lyfter fram människors olika värderingar och tolkningar av omvärlden, i 

motsats till läromedelstexter som oftast utgår från vad som är ”rätt eller fel”. Skönlitteratur är 

på så vis en mer ”öppen” text där innehållet inte är ”svart eller vitt” utan visar att åsikter och 

handlingar grundar sig på människors olika värderingar och tolkningar av sin omgivning. 

Detta är något som Molloy, talar för i sin artikel ”Den onda dagen” (Molloy 2004). Vad gäller 
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att förmedla olika synsätt och åsiktsskillnader, menar Graves (1996) i likhet med Molloy att 

det illustreras i god barnlitteratur men det bör inte lämnas därhän utan verkligen få utvecklas i 

det sociala samspelet där man diskuterar litteraturen och frågor som väckts mellan elever och 

elever och lärare. Att pedagogen har en viktig roll i att arbeta vidare med litteraturen är något 

som även Langer (1995/2005), professor i pedagogik med inriktning mot litteraturläsning och 

skrivande påpekar. Hon menar att litteraturdiskussioner kan bidra till både mänsklig, social, 

personlig och intellektuell utveckling hos elever eftersom de i sådana samtal får möjlighet att 

delge sina kamrater personliga tankar, erfarenheter och upplevelser av det lästa. Genom att 

diskutera litteratur skapas ifrågasättande, medhåll eller oenighet hos de övriga eleverna vilket 

leder till att tänkande hela tiden rör sig framåt.  

  

Lindö (2002), universitetslektor och lärarutbildare, såväl som Wagner (2004) hävdar att 

oavsett om en bok handlar om hästar eller rymden, beroende på vad eleven väljer att läsa, har 

skönlitteratur förmågan att ta upp demokratifrågor, olika handlingsstrategier och erfarenheter 

som hjälper oss att strukturera vår egen bild av omvärlden. Att utveckla det eleverna tagit del 

av i litteraturen genom skapande arbetsformer och övningar som tränar sinnena, lyfts fram av 

de båda författarna. Lindö (2002) menar även att alla elever i klassen inte behöver läsa en och 

samma skönlitterära bok då man behandlar ett visst ämne i undervisningen. Det är frågorna 

som väcks under läsningen som är det centrala och då behöver inte handlingen vara exakt 

densamma. Ytterligare förklarar hon att samtidigt som texterna får oss att tänka om livsfrågor 

så tränas även eleven i att möta olika författares sätt att skriva och utforma en text och ett 

innehåll. Läraren kan ge stöd för funderingar kring olika frågor. Vad gör den här författaren 

för att få dig att gripas så starkt av handlingen? På vilket sätt skriver författaren för att bygga 

upp spänningen i början av boken? Genom ett sådant tankesätt kan eleverna själva också 

utvecklas i sitt eget skrivande. 

 

Vidare refererar Lindö (2002) tre amerikanska undersökningar där syftet var att testa elevers 

språkutveckling genom olika undervisningssätt. Hälften av klasserna undervisades med en 

traditionell formalistisk undervisning, där det lades stor vikt vid stavning och de enskilda 

bokstäverna. I de andra klasserna utgick man från samtal om olika skönlitterära verk. Det som 

synliggjordes efter de åtta månaderna då man testade eleverna i läsförståelse och förmåga att 

behandla språket muntligt och skriftligt var att de elever som inte hade fått någon formell 

undervisning men som huvudsakligen hade lyssnat, samtalat och läst många böcker 

utvecklade sitt språk allra bäst. Dessa elever vågade prova sig 
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fram, utvecklade innehållet i sina texter och hade ett flöde i sina texter, medan de elever som 

mött traditionell undervisning var mer osäkra och fokuserade på stavning och vad som var rätt 

och fel. 

 

Motsägelser i arbetet med skönlitteratur 

Under en fyraårsperiod studerade Ewald (Asker 2007), expert vid Nationellt centrum för 

språk-, läs- och skrivutveckling hur fyra mellanstadieklasser och deras respektive lärare 

arbetade med skönlitteratur i ämnet svenska. Anna Asker beskriver i en intervju i Svenska 

Dagbladet en studie där Ewald fann att pedagogerna och eleverna vid många tillfällen 

lämnade den lästa litteraturen utan någon bearbetning och därmed blev avsaknaden av 

reflekterande samtal kring den lästa skönlitteraturen stor. Ewald poängterar att läsningen på 

många av dagens skolor ser ut på just det här sättet, läsningen är en mekanisk sysselsättning 

som enbart kännetecknas av färdighetsträning. Här finns stora brister menar Ewald, läsning av 

skönlitteratur ska leda fram till reflekterande frågor som ligger till grund för intressanta och 

givande diskussioner mellan elever och mellan elever och lärare eftersom boksamtal är av stor 

vikt för att man ska utvecklas som läsare och individ. Vidare markerar Ewald att det i skolan 

ska det vara ”en helhetssyn på språket”, där tal-, läs- och skrivutveckling ligger till grund för 

lärandet. Det är viktigt att läsningen inte ses eller uppfattas som ett enskilt ämne utan att det 

får samspela med tal- och skrivutvecklingen (Asker 2007).  

 

Analys av läroplan och kursplan  

I kursplanen för svenska (Skolverket 2006) poängteras det att man genom skönlitteratur 

lättare kan leva sig in i andra människors liv och på så vis få möjlighet att genom reflektion 

ifrågasätta sina uppfattningar och attityder. Vår kultur och andras kulturer återspeglas på olika 

sätt av olika författare och kursplanen betonar att det är av stor vikt att elever får ta del av den 

kunskapen för att bland annat motverka främlingsfientlighet och icke demokratiska 

värderingar. Ytterligare understryker kursplanen på samma vis som läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 

1998) att elever ska ges tillfällen för samtal om litterära erfarenheter, få möjlighet att läsa det 

som passar deras språkutveckling och få uppleva meningsfull läsning. I likhet med Lpo 94 
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framhåller kursplanen i ämnet svenska att elever bör få bearbeta litteratur i olika sociala 

sammanhang, såsom diskussioner, värderingsövningar och dramatiseringar. 

 

I Lpo 94 och kursplanen i ämnet svenska finner man inte mycket som antyder att läraren bör 

bedriva en formell färdighetsinriktad undervisning i elevers tal-, läs-, och skrivundervisning. 

Fokus ligger istället på samtal, diskussioner om värderingar och åsiktsskillnader, man ska 

våga istället för att göra rätt. Det betonas även att intresset och flödet ska komma före formen 

(Utbildningsdepartementet 1998; Skolverket 2006).  

 

Litteratursammanfattning 

Avslutningsvis kan ett samband ses mellan ett behavioristiskt synsätt och en syntetisk metod 

då man utifrån dessa först och främst fokuserar på delarna, bokstäverna för att sedan gå vidare 

till helheten, orden. Det behavioristiska perspektivet och den syntetiska metoden liknas vid 

det som studenterna i Bergöös studie kallar ”det gamla svenskämnet”, i ljudmetoden och i ett 

flertal av dagens läsläror. Likheter kan även ses mellan det sociokulturella perspektivet och 

den analytiska metoden, där man utgår från ”en helhetssyn på språket” och menar att samtal, 

läsning och skrivande tillsammans är redskap för lärande. Det innebär även att man lägger 

tyngdpunkten på ordens helhet innan man fokuserar på ordens delar (bokstäver, ljud och 

stavelser). I ”det nya svenskämnet” talar man om att samtalet är betydelsefullt för elevers läs- 

och skrivutveckling. Detta är något som även LTG, ”läsning på talets grund” lägger vikt på.  

Ett sätt att arbeta utifrån ”en helhetssyn på språket” kan vara att använda skönlitteratur istället 

för läsläror (Palla 2007; Liberg 2006; Bergöö 2005; Lindell & Lindell 1996; Säljö 2005). 

 

I ett resonemang om Liberg och Björk framhåller Bergöö (2005) att det inte är ljudmetoden 

eller ”en helhetssyn på språket” som är det avgörande för om elever lär sig läsa eller skriva. 

De olika metoderna fungerar för olika elever. Det mest väsentliga är att det som läses och 

skrivs ingår i ett sammanhang som bygger på elevernas förkunskaper så att det därmed kan 

knyta an till elevernas erfarenhetsvärld. Ett flertal forskningsundersökningar har gjorts inom 

det här området och man har konstaterat att i elevers tidiga tal-, läs-, och skrivundervisning 

bör man inkludera både avkodningstekniker, bland annat ljudmetoden och en 

helhetsförståelse. I den helhetsinriktade undervisningen bör alltså arbete med ljud och 

avkodning finnas med (Liberg 2007).  
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Problemformulering  

Här återger vi vår problemformulering. 

 

Vilken betydelse anser två pedagoger att arbete med skönlitteratur respektive läsläran Vi läser 

kan ha för elevers tal-, läs och skrivutveckling och lärande i två klasser med elever i åtta - 

årsåldern? 

 

Hur ser forskare respektive två pedagoger på fördelar respektive nackdelar med arbete med 

skönlitteratur respektive läsläran Vi läser? 

 

Hur arbetar de båda pedagogerna och deras elever med skönlitteratur respektive läsläran Vi 

läser? 
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3 Analys och Resultat 

I nedanstående stycke presenterar vi vilken metod och vilket material vi använder oss av i 

resultatdelen.  

 

Metod och material 

I vårt resultat väljer vi att undersöka hur två pedagoger arbetar med sina elevers 

språkutveckling. Våra observationer i de båda pedagogernas klassrum har till största del gjorts 

i samband med två tidigare VFU - perioder under år 2006. För att göra undersökningen mer 

tillförlitlig har vi även valt att göra ytterligare observationer i pedagogernas klassrum under 

pågående uppsatsskrivning. Därmed har observationerna gjorts i fyra klasser eftersom 

klasserna inte var de samma då vi kom tillbaka ett år senare för att observera elevgrupperna. 

Vi har valt att kalla pedagog A: s klasser för klass A och pedagog B: s klasser för klass B för 

att underlätta för läsaren. Vi har samtalat med de båda pedagogerna och fått bekräftat att de 

bedriver sin aktuella undervisning inom tal, läs och skriv på samma vis nu som då vi 

observerade klasserna under vår VFU. Pedagogerna som vi observerade under vår VFU är de 

samma som observeras i nuläget men elevgruppen är ny. Eftersom vår undersökning inte 

fokuserar på eleverna har det ingen betydelse att elevgrupperna inte är de samma.  

 

I anknytning till våra tidigare VFU - perioder i klass A och klass B skrev vi en Pedagogisk 

plattform3och en VFU - dagbok4. Dessa anteckningar använder vi oss av i vårt resultat. 

Anledningen till att vi använder tidigare insamlat VFU – material beror på att vi där fick en 

mer gedigen inblick i hur pedagogerna och eleverna arbetar med språkutvecklingen, eftersom 

observationerna tilläts äga rum under en längre och mer sammanhängande period.  

 

Klass A är den klass som arbetar främst med läromedlet Vi läser (Bolldén m.fl.1991) i 

elevernas tal-, läs- och skrivutveckling. Klass B är den klass som arbetar främst med 

skönlitteratur. Anledningen till att vi undersöker dessa klasser beror på att vi gjort vår VFU 

                                                 
3 I den pedagogiska plattformen står vår yrkesutveckling i fokus. Syftet är att vi som studenter ska 
uppmärksamma vår pedagogiska grundsyn och kunna sätta teoretiska perspektiv i olika sammanhang. 
4 VFU - dagboken inkluderar vårt arbete med eleverna samt utvärdering. Ordinarie pedagogers arbete i 
verksamheten dokumenteras även.  Syftet är att sammanställa elevers lärande och synliggöra fördelar samt 
nackdelar med olika undervisningssituationer. 
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där och då blev det tydligt att pedagogernas arbetssätt beträffande elevernas språkutveckling 

skiljer sig åt. 

 

Vår studie har en kvalitativ karaktär. Det innebär att vi i vår undersökning studerar och 

beskriver ett fåtal observerade arbetsmetoder i fyra klasser mer ingående (Denscombe 1998). I 

vårt resultat behandlar vi även två intervjuer, en med pedagog A och en med pedagog B.  

 

Vårt syfte med såväl observationer som intervjuer är att få en övergripande bild av hur en 

vanlig dag i arbetet med tal, läs och skriv i klass A respektive klass B kan se ut. 

Observationerna och intervjuerna avser att öka validiteten i de klassrumsobservationer där ett 

urval av lärarnas arbetsmetoder står i fokus. Observationerna och intervjuerna riktar sig mot 

hur pedagogerna och eleverna arbetar med språkutvecklingen utifrån valet av arbetsmaterialet, 

läromedlet Vi läser (Bolldén m.fl.1991) respektive skönlitterära böcker.  

 

Genomförande av observationer 

Under observationerna vid vår VFU förhöll vi oss som deltagande observatörer eftersom vi 

fungerade som medhjälpande pedagoger. Under observationerna i samband med 

uppsatsskrivningen fungerar vi som icke - deltagande observatörer då vi enbart observerar det 

som sker. Under samtliga observationer är vi kända iakttagare för elevgrupperna. 

Observationer är ostrukturerade, då vi inte utgår från något observationsschema, utan istället 

antecknar nyckelord från undervisningen (Patel & Davidson 2003; Denscombe 1998). Vid 

observationerna i samband med uppsatsskrivandet är vi placerade längst bak i klassrummen 

för att få en överblick av det som sker i samband med undervisningssituationerna. Direkt efter 

det att observationerna genomförts skrevs en utförlig beskrivning utifrån våra fältanteckningar 

ner, detta för att förhindra att relevant information skulle glömmas bort. Beträffande 

observationernas validitet kan pedagogernas vetskap om vår närvaro och observation leda till 

att vi inte kan förlita oss på att undervisningen helt följer lärarens vanliga upplägg.  

 

Planering inför intervju 

I vårt material ingår insamlad data från en intervju med pedagog A och en intervju med 

pedagog B (se bilaga 1 & 2). Syftet med intervjuerna är att de ska fungera som en 
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informationskälla för mer djupgående kunskap om pedagogernas verksamhet. Båda 

pedagogerna har godkänt att vi använder deras svar i vår studie.  

 

Båda intervjuerna kan definieras som kvalitativa intervjuer, frågorna är öppna med en låg 

grad av strukturering (Denscombe 1998). I analysen studerar vi varje specifikt svar från 

intervjuerna samt uppmärksammar likheter och skillnader mellan de båda pedagogerna. 

 

Pedagog B hade inte möjlighet att bli intervjuad personligen på grund av tidsbrist. Intervjun 

fick därmed istället ske skriftligt via mail. För att pedagog A och pedagog B skulle ha mer 

likvärdiga förutsättningar inför intervjutillfället fick båda pedagogerna frågorna i förväg. 

Trots pedagog B: s tidsbrist valde vi att fortsätta att undersöka klass B eftersom vi är bekanta 

med hennes undervisningssätt och syn på elevers lärande sedan tidigare. Eftersom pedagog B 

fick svara på intervjun via mail är vi införstådda med att svaren kan vara mer genomtänkta, då 

osäkerhet och ambivalens inte på samma vis framkommer vid en skriftlig intervju som vid en 

muntlig.  

 

Samtal, läsning och skrivning i två klassrum 

Här redogör vi för hur pedagog A och pedagog B arbetar med sina elevers språkutveckling. 

Såväl klass A som klass B har lokala mål i ämnet svenska5 som beskriver vad just deras skola 

har för mål att uppnå för sina elever. Vi väljer att redovisa de lokala målen i ämnet svenska 

eftersom de tillsammans med Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) ligger till grund för 

pedagogernas arbete med eleverna.  

 

Klass A 

Klass A består av en blandad elevgrupp med cirka 20 elever i åtta - årsåldern. 

Klassföreståndaren är 39 år gammal och erfaren i yrket. Hon har arbetat som pedagog i sexton 

år och är utbildad grundskollärare för årskurs 1 – 7. Vid nästan alla svensklektioner är klassen 

indelad i två grupper (ej nivåbaserade). Vi kommer nu att redogöra för de mest 

förekommande arbetsformerna med samtal, skrivning och läsning i klass A. 

                                                 
5 Av anonymitetsskäl har vi ofullständig referens till de lokala målen 
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Lokala mål i ämnet svenska – klass A 

De lokala mål som eleverna i årskurs 2 ska uppnå i ämnet svenska6 framgår tydligt i 

punktform. Där finns underrubriker som ”Tala” och ”Lyssna”, ”Läsa”, ”Skriva” och ”Övrigt”. 

Sammanfattningsvis ska eleverna muntligt kunna berätta en händelse eller beskriva ett 

föremål med hjälp stödord. De ska kunna läsa längre texter och utvecklas i att korrigera sig 

själva. Gällande form och stavning ska eleverna lära sig skriva berättelser där de tillämpar 

korrekt meningsbyggnad med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden. Eleverna i 

årskurs 2 ska kunna stava till ljudenliga ord och de ska veta vilka bokstäver som är vokaler 

och konsonanter. Vidare ska de även kunna hitta synonymer och motsatsord.  

 

Arbete med och kring läseboken Vi läser 

Elevernas gemensamma läsebok heter Vi läser, andra boken. Denna bok är enligt författarna 

(Bolldén m.fl.1991) anpassad för årskurs 2. Man får genom hela boken följa huvudpersonen 

Tor och hans familj, samt hans lärare och klasskamrater vid olika händelser i deras liv. I 

boken finner man en mängd olika kapitel där handlingen följer en röd tråd med bilder som 

speglar innehållet. Förutom kortare berättelser ur huvudpersonernas dagliga liv kan man även 

i läseboken ta del av dikter, brev, rim och ramsor samt faktatexter.  

 

Utöver den gemensamma läseboken Vi läser, finns andra kortare böcker som är kopplade till 

läseboken. Böckerna är indelade i tre olika svårighetsgrader. De handlar om djur, de 

naturorienterade ämnena samt om huvudpersonerna i läseboken där etik, moral och dilemman 

tas upp.  

 

Eleverna får läsläxa ur läseboken Vi läser (Bolldén m.fl.1991) varje vecka och vanligtvis är 

läxan fyra sidor lång. Läxans omfattning är något som pedagogen, eleverna och 

vårdnadshavarna tillsammans har beslutat. När eleverna blir tilldelade sin läsläxa på 

måndagen eller tisdagen sker det i halvklass. Läsläxan ges ut genom att pedagogen och 

eleverna sitter i en ring med varsin läsebok. Pedagogen läser kapitlet högt för eleverna medan 

de följer med i texten i sina egna böcker. Pedagogen ser till att alla eleverna följer med i 

texten under läsningen. Efter att pedagogen har läst texten för eleverna ställer hon frågor om 

                                                 
6 Av anonymitetsskäl har vi ofullständig referens till de lokala målen 
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handlingen och förklarar eventuella svåra ord. Förhöret av läsläxan sker på torsdagar i 

halvklass. Läsläxan förhörs på olika sätt till exempel genom att eleverna får läsa högt för 

varandra två och två eller i grupper på fyra – fem elever. Läsläxan kan även förhöras vid 

elevernas bänkar genom att pedagogen går runt till varje elev och lyssnar på delar av läsläxan. 

De övriga eleverna i klassen arbetar då med något på arbetsschemat (se rubrik övrigt arbete 

kring tal, läs och skriv). Ytterligare ett sätt för pedagogen att förhöra läsläxan är att låta 

elevgruppen ställa sig på en rad framme vid katedern medan pedagogen ger dem varsin roll ur 

läseboken. Därefter läser eleverna högt det som deras roll säger.  

 

Eleverna arbetar oftast vidare med läsläxan i sina övningsböcker. Övningsboken är knuten till 

läseboken och bygger på läsförståelse och bearbetning av texten och bilderna i de olika 

kapitlen. Frågorna i övningsboken är både öppna och slutna. Arbetsformerna varierar genom 

att eleverna får skriva berättelser, svara på frågor, spela spel, måla, lösa korsord med mera. I 

övningsboken får eleverna även träna grammatik exempelvis genom dubbelteckning, 

rättstavning, ljudenlig stavning (sch, sk, tj, ck), synonymer, rim med mera.  

 

Övrigt arbete kring tal, läs och skriv  

Förutom den gemensamma läseboken, finns små böcker i klassrummet som eleverna får läsa i 

vid något tillfälle varje vecka. Böckerna handlar om barn, djur, äventyr med mera. De är 

indelade i två olika svårighetsgrader, en del böcker har lite text medan andra har mer text. 

Eleverna läser böckerna tyst för sig själva och svarar sedan på frågorna som finns längst bak i 

boken. Frågorna är öppna, exempelvis; Vilka ljud skulle hjälpa dig att hitta hem? Skriv och 

berätta om någon gång när du gick vilse. Högläsning i klassen sker genom att pedagogen 

dagligen läser ur en skönlitterär bok vid fruktstunden.  

 

Då det händer något speciellt i klassen, exempelvis en klassfest brukar det bearbetas genom 

att eleverna räcker upp handen vid sina bänkar och tillsammans sammanfattar en text om 

händelsen. Under tiden skriver pedagogen elevernas sammanfattning på ett blädderblock. 

Eleverna läser sedan texten högt gemensamt med pedagogen och får sedan en mindre 

datorskriven version av texten. Texten ska eleverna läsa tyst för sig själva innan de klistrar in 

den i Klassens bok. När detta är gjort får eleverna måla en bild som passar till texten. 
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I ämnet svenska använder eleverna sig av ett så kallat ”Arbetsschema” då det finns tid över 

eller då de har ”eget val”. ”Arbetsschemat” inkluderar följande: bänkbok (cirka tio minuter), 

skriva en text till en bild (cirka fyra meningar), övning på datorn (cirka femton minuter), 

välskrivning (skriva av en färdigproducerad text), korsord, tystläsning, mattegåtor, Palinspel7, 

läsa i småböcker samt trollkort (svara på frågor genom att skriva och berätta). 

 

Eleverna besöker skolbiblioteket en gång i veckan för att låna en skönlitterär bänkbok. 

Biblioteket är placerat i ett relativt litet rum på källarvåningen i skolbyggnaden. Om eleverna 

inte läst ut boken sedan förra besöket följer de endast med till biblioteket för att sitta i ett rum 

bredvid och läsa tyst. I klassrummet finns det även skönlitterära böcker uppstaplade på hyllor 

som eleverna kan låna hem och läsa.  

 

Rättstavning förekommer var tredje vecka och då får eleverna cirka sex ord (säng, regn, tanka, 

vinka, gunga, vagn) att öva på att skriva hemma. Rättstavningen sker på så sätt att läraren 

läser orden högt inför klassen medan eleverna skriver orden på ett randigt papper individuellt 

vid sina bänkar. Efteråt rättar läraren och lämnar tillbaka till eleverna. Eleverna fyller därefter 

i antalet rätt eller fel på ett papper som liknar ett fotbollsmål. De ritar en fotboll i målet om de 

hade alla rätt. Vid 1 - 2 fel ritar de en boll nära målet, och vid 3 - 5 fel längre bort från målet. 

 

Var tredje vecka får eleverna en hemlig läxa inklistrad i en skrivbok av läraren. Det kan vara 

en gåta, ett korsord, eller en ordrebus att lösa hemma. 

 

Intervju och samtal med pedagog A 

Innan vi beskriver intervjun förklarar vi metod och genomförande för att ge läsaren en tydlig 

inblick i hur intervjun med pedagog A gick tillväga. 

 

Intervjun genomfördes en förmiddag. Placeringen och miljön tillät oss att sitta ostört då 

intervjun ägde rum inne på pedagogens kontor. Materialet som vi använde oss av under 

intervjun var bandspelare och anteckningsblock. Under intervjun föll det sig naturligt att även 

ställa frågor som inte var nedskrivna och planerade sedan tidigare eftersom det gav oss 

                                                 
7 Pedagogiskt självrättande läggspel som används för att lära ut specifika delar ur det svenska språket till 
exempel ng- ljudet. 
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ytterligare förståelse av ämnet och utvecklade svaren på frågorna i högre grad. Intervjun 

pågick i cirka 30 minuter.  

 
Under intervjun poängterar pedagogen att hon till största del arbetar med elevernas tal-, läs- 

och skrivutveckling utifrån läsmaterialet Vi läser. När eleverna börjar årskurs 1 får de 

läseboken Vi läser, första boken (Bolldén, Dalmo, Stark 1991). Utifrån det arbetsmaterialet 

bygger pedagogen upp en stor del av sin undervisning. I årskurs 1 går pedagogen igenom 

bokstäverna i den ordning som de förekommer i läseboken, de första tre bokstäverna är A, S, 

O. Under intervjun betonar pedagogen att hon har isolerad genomgång av bokstäverna. 

Eleverna får bekanta sig med bokstaven på olika sätt, dels genom att ljuda den, höra hur den 

låter och dels genom att forma och skriva den. Denna isolerade bokstavsträning anser 

pedagogen utgör en bra grund för elevernas språkutveckling. 

 

Arbetssätten som pedagogen använder sig av under bokstavsgenomgången är varierande. Det 

förekommer allt ifrån gemensamma diskussioner, där eleverna plockar ut bokstäver från ord, 

till att de får lyssna till det rätta ljudet eller para ihop rätt ord med rätt bild. Pedagogen 

poängterar under intervjun att eleverna tar till sig kunskap på olika sätt och att det därmed är 

betydelsefullt att man som pedagog varierar sin undervisning. Vidare anser pedagogen att 

undervisningen inte kan utformas lika för alla eleverna eftersom en del går snabbare fram i sin 

utveckling och en del går långsammare fram. I bokstavsgenomgången tillgodoses detta genom 

att eleverna som går fortare fram får arbeta vidare med andra bokstäver, medan eleverna som 

går långsammare fram får mer tid till varje enskild bokstav.  

 

Pedagogen anser att vad det gäller elevernas tal-, läs- och skrivutveckling så bygger 

skrivandet på läsandet. Med det menar hon att om man kan läsa och ljuda ut bokstäver så kan 

man även skriva ut ordet. Därmed fokuserar pedagogen mestadels på läsning före skrivning i 

årskurs 1. Pedagogen har som mål att eleverna ska kunna läsa till jul i årskurs 1 och så brukar 

det vara, förklarar pedagogen.  

 

Pedagogen ser med positiva ögon på materialet Vi läser (Bolldén m.fl.1991) som hon 

använder sig av i elevernas tal-, läs- och skrivutveckling. Hon anser att boken bygger på såväl 

ljudmetoden som helordsmetoden eftersom hela ord plockas ut och ringas in för att de ska 

läsas som hela ord. Detta ser pedagogen fördelar med då hon menar att ingen metod bör 
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uteslutas. Avslutningsvis poängterar pedagogen dock att de flesta av hennes elever lär sig läsa 

och skriva genom att ljuda.   

 

Klass B  

Klassföreståndaren i klass B är 51 år gammal och har arbetat i 15 år som lågstadielärare. 

Innan dess arbetade hon i 13 år som förskollärare, hon har både förskollärarexamen och 

grundskollärarexamen. Klass B är en blandad elevgrupp och består av cirka 15 elever i åtta - 

årsåldern. Svensklektionerna i klass B genomförs till största del i helklass. Här nedan kommer 

vi att ge en redogörelse för de oftast förekommande arbetsformerna i elevernas 

språkutveckling. 

 

Lokala mål i ämnet svenska – klass B 

De lokala målen i svenska8 omfattar förskoleklassen, årskurs 1, 2 och 3. De skrivs som en 

sammanfattning i löpande text, utan särskilda mål för just årskurs 2. De övergripande målen 

innebär att eleverna ska bli goda läsare och skrivare genom att läsning och skrivning sker i 

meningsfulla sammanhang där eleverna känner sig motiverade. Detta ska bland annat 

tillgodoses genom att eleverna själva får välja böcker de finner tilltalande och 

intresseväckande. I läsning fokuseras läsförståelsen genom att eleverna gemensamt får 

diskutera, värdera och erfara skönlitterära verk, enkla faktaböcker och tidningen 8 – sidor. 

Beträffande form och stavning betonas det att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån 

sina särskilda behov och förutsättningar. Därmed förekommer inga ”traditionella” 

rättstavningslektioner eller grammatikgenomgångar utan detta tas istället upp i form av 

naturliga inslag utifrån elevernas behov. De lokala målen poängterar även ett tryggt klimat i 

klassen där man öppet diskuterar frågor som väcks, dilemman samt meningsskiljaktigheter. 

 

Arbete med och kring skönlitteratur 

Eleverna har dagligen individuell läsning på schemat och lässtunden varar i cirka 20 minuter. 

Vid lästillfällena läser eleverna aldrig i några ”läsläror” utan de läser främst i skönlitterära 

böcker som de själva har valt. Böckerna kommer antingen hemifrån eller från skolans 

                                                 
8 Av anonymitetsskäl har vi ofullständig referens till de lokala målen 
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bibliotek. Skolbiblioteket är placerat centralt i skolan och står alltid öppet för eleverna 

eftersom det inte finns någon dörr. Biblioteket på den här skolan är nästan dubbelt så stort 

som på skola A. Eleverna väljer oftast skönlitterära böcker själva men ibland får de råd av 

pedagogen att hitta en bok som passar både deras intresse och utvecklingsnivå. De får även 

läsa faktaböcker om det hellre faller eleverna i smaken, det är läsningen som betonas inte vad 

de läser. Trots detta är det skönlitteraturen som har den centrala platsen. Förutom lästillfället i 

skolan ska eleverna även försöka läsa en stund hemma varje dag i sin egen valda läsebok. 

Pedagogen har i samråd med föräldrarna i klassen kommit överens om detta för att eleverna 

ska skapa goda läsvanor. Den individuella läsningen som sker både i skolan och i hemmet 

förhörs inte av pedagogen men ibland händer det att pedagogen samtalar om innehållet i 

böckerna med sina elever.  

 

Vid de tillfällen då eleverna har läst ut sina böcker får de skriva in bokens titel i en skrivbok 

som kallas Bokboken. Handlingen eller hur eleven uppfattade själva boken är inget de ska 

redogöra för, varken skriftligt eller muntligt. Bokbokens huvudsyfte är att synliggöra för 

pedagogen om eleven har något särskilt intresseområde, om så är fallet kan pedagogen stötta 

eleven i kommande bokval. Genom Bokboken kan pedagogen även uppmärksamma vilken 

svårighetsgrad på böcker eleven väljer.  

 

Ytterligare ett moment som förekommer i samband med individuell läsning av skönlitterära 

böcker är den så kallade Berättarboken. Berättarboken innebär att eleven väljer en skönlitterär 

bok att ta med hem och läsa tills de känner att de kan återberätta den med stöd av bilderna och 

med egna ord. Syftet med Berättarboken är läsförståelse samt att eleverna ska våga tala och 

berätta inför sina klasskamrater. När eleven har redovisat ger klasskamraterna positiv 

feedback på framförandet. 

 
Gemensam läsning i klassen förekommer genom att pedagogen läser högt för eleverna ur en 

skönlitterär bok, oftast under fruktstunden. Under lässtunden sitter alla eleverna tillsammans 

med pedagogen på golvet i en ring. I samband med läsningen stannar pedagogen upp och 

samtalar med eleverna om innehållet. Frågorna är av formen: Vad är det som har hänt? Vad 

tror ni kommer att hända nu? Hur hade ni känt er i den här situationen? Ibland får eleverna 

skriva i sina Loggböcker efter högläsningstillfället. I Loggböckerna ska eleverna skriva ner 

eller måla bilder kring de tankar och känslor som väckts under läsningen. Loggboksskrivandet 
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genomförs alltid individuellt, men redovisas i helklass där eleverna får lyssna på varandra och 

ta del av varandras texter och bilder.  

 

Övrigt arbete kring samtal, läsning och skrivning  

Bubbelboken är en vanlig skrivbok och i den skriver eleverna på måndagar för att berätta vad 

de har gjort eller vad som hänt under helgen. För att eleverna ska skriva så mycket som 

möjligt ber läraren eleverna att inte berätta mer för kompisarna om helgen, än vad som skrivs 

i Bubbelboken. När eleverna har skrivit färdigt samlas böckerna in och pedagogen läser och 

ger kommentarer på innehållet. Läraren rättar beroende på var eleven finner sig i sin tal-, läs- 

och skrivutveckling. Detta för att inte en elev med svårigheter ska bli hämmad av allt för stor 

fokus på korrektheten.  Fokus ligger istället på flödet och intresset av att få skriva fritt. 

 

Eleverna har varsin skrivbok som kallas Backspegelboken. I den får eleverna redogöra för 

vad de har gjort och lärt sig i skolan under veckan. Innan eleverna börjar skriva i 

Backspegelboken samlas de i en ring på golvet. Pedagogen frågar eleverna vad de lärt sig 

under veckan och elevernas svar antecknas på ett blädderblock av pedagogen. Elevernas svar 

struktureras upp likt en tankekarta, där numret på veckan står i mitten och det som eleverna 

gjort under veckan skrivs runt omkring. Efter genomgången får eleverna sätta sig vid sina 

bänkar och välja ut en händelse att skriva om i sin Backspegelbok. Därefter målar eleverna en 

bild som passar till texten. 

 

Varje fredag arbetar eleverna med tidningen 8 sidor. Tidningen är lättläst, består av åtta sidor 

och tar upp veckans nyheter genom korta artiklar där skriftspråket är enkelt med korta 

meningar och lättförståliga ord. Pedagogen berättar kortfattat om artiklarna som förekommer i 

tidningen och tillsammans diskuteraras sedan de frågor som väckts. Därefter väljer eleverna ut 

en artikel som de vill arbeta med. Eleverna läser hela artikeln och skriver en sammanfattning, 

samt egna åsikter eller frågor som väckts. När eleverna har skrivit färdigt sin sammanfattning 

av artikeln och tränat på att läsa den högt för sig själva får de redovisa sin text inför klassen. 

De övriga eleverna lyssnar, ger positiv kritik och ger beröm på texten och framförandet. 

Därefter sätts artiklarna upp på en stor anslagstavla som hänger utanför klassrumsdörren.  

 

Eleverna har även en skrivbok som heter Mina bokstäver. I den får eleverna träna både stora 

och små bokstäver i alfabetisk ordning. Därefter får de måla en bild som börjar på den 
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bokstav de tränar på. Att träna enskilda bokstäver på detta vis görs inte förrän i årskurs 2 

eftersom läraren vill att eleverna ska ha förståelse för vad bokstäverna används till innan de 

lär sig dem enskilt. 

 

Intervju och samtal med pedagog i klass B 

När det gäller elevernas läs-, och skrivutveckling framgår det i intervjun att pedagogen är 

emot att använda sig av en traditionell läsebok. Pedagogen anser att de pedagoger som 

använder en gemensam läsebok till sina elever har en kunskapssyn som bygger på att alla 

elever har kommit lika långt i sin läsutveckling, delar samma intressen och utvecklas lika fort, 

vilket enligt läraren är svårt att tro. På grund av detta läser eleverna skönlitterära böcker, 

faktaböcker, eller böcker som de tagit med sig hemifrån. Oftast väljer eleverna att läsa 

skönlitterära böcker som de lånar från skolbiblioteket, en anledning kan vara att biblioteket 

ligger centralt på skolan och besöks nästan varje dag. Trots att eleverna nästan alltid får välja 

vilka böcker de ska läsa, beskriver pedagogen att hon är delaktig i elevernas bokval för att se 

till att boken passar elevens läsnivå och inte blir för svår eller för lätt. 

 

Under intervjun framkommer det att pedagogen anser att boksamtal under läsningens gång är 

av stor betydelse för att öka elevernas förkunskaper och därmed deras läsförståelse. Med 

boksamtal menar hon att man för en diskussion med eleverna om bokens handling. Det kan 

vara att låta eleverna sätta sig in i huvudpersonens liv, prata om sådant som är svårt att förstå i 

handlingen och hur olika man tolkar bokens budskap. Ytterligare menar pedagogen att 

uppbyggandet av förförståelsen förebygger att eleverna blir mekaniska läsare. För att variera 

undervisningen berättar läraren att hon ibland bearbetar dilemman i litteratur genom att spela 

upp korta rollspel eller låta eleverna dramatisera. 

 

Angående isolerad bokstavsträning klargör läraren att hon inte arbetar efter den modellen. 

Istället är hon av den uppfattningen att elever lär då kunskapen ingår i ett sammanhang. 

Därför lär eleverna sig först att läsa orden som ordbilder9  innan de enskilda bokstäverna gås 

igenom. Eleverna tränar alltså inte bokstavsinlärning förrän de lärt sig läsa. Vidare menar 

pedagogen att bokstäver är ett hantverk som kräver att motoriken fungerar och det kan vara 

svårt för elever i den tidiga skrivutvecklingen. Istället kan man exempelvis låta eleverna träna 

bokstäver genom att leka med namnskyltar, poängterar pedagogen. 
                                                 
9 Med ordbilder menar vi att kunna läsa ordet som en bild utan att behöva ljuda varje enskild bokstav. 
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Pedagogen förklarar att elever i sin tidiga skrivutveckling i många fall behöver ljuda ordet 

högt för sig själva till att börja med. Om eleverna ljudar då de skriver är det lättare för dem att 

skriva rätt bokstav innan de blir säkra, markerar pedagogen. Vidare poängterar pedagogen att 

det naturligtvis inte är förbjudet för eleverna i hennes klassrum att ljuda, men det är inget hon 

lär ut.  

 
Beträffande ”läsning på talets grund” (LTG), framhäver läraren att mycket av läsningen och 

skrivningen i hennes klassrum bygger på den metoden. Hon påpekar att då eleverna börjar 

skolan vill de läsa och skriva och då låter hon eleverna göra det utifrån deras egna 

förutsättningar och tillsammans pratar de om orden som ordbilder. Eftersom pedagogen utgår 

från elevernas eget språk i skrivning arbetar de inte med en gemensam läsebok utan de utgår 

istället från elevernas egna texter och skönlitteratur.  

 

Sammanfattande analys av arbete i klass A och klass B 

Om man studerar de lokala målen i klass A betonas grammatik som en viktig komponent i 

elevernas skrivning. Grammatikfrågan uppmärksammas i pedagog A: s undervisning. Vi kan 

se att hon undervisar och korrigerar eleverna i deras stavning och meningsbyggnad, både 

under tiden de skriver och när de är färdiga med en text. Ett annat sätt som tyder på att 

pedagog A mer fokuserar på grammatiken är att hon gör tydliga markeringar i elevernas texter 

då det förekommer stavfel och fel i meningsbyggnaden. I klass A kan vi urskilja i elevernas 

egna skrivna texter att de tränats i stavning eftersom ett flertal klarar av att stava ord med 

bokstavskombinationer som sk, tj, ck, ng, och sj. Vi observerar även att ett flertal elever 

skriver stor bokstav i början av mening, har mellanrum mellan orden samt punkt efter 

avslutad mening. Därför vill vi poängtera att skriftspråket generellt fungerar väldigt bra för 

eleverna i klass A och vi märker att de tränats i välskrivning. Vi anser att detta inte fungerar 

lika bra hos eleverna i klass B då de ibland vänder på bokstäver, har svårt med stavning och 

kan glömma bokstäver inne i ord. Vi vill dock markera att stavningen givetvis skiljer sig åt 

mellan eleverna i de båda klasserna och att det finns de elever som har lätt för stavning i klass 

B och de elever som har svårt för stavning i klass A. Våra analyser inom detta område gäller 

klasserna som helhet. 
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I klass B märker vi att läraren istället lägger större vikt vid att uppmuntra flödet i skrivningen. 

Detta gör läraren genom att ställa utmanande frågor till eleven liknande: Hur kände du dig i 

den situationen? Berätta mer om kalaset! Skriv mer och berätta om vad tomten gjorde! Frågor 

av detta slag är även något som vi observerar att pedagog A ställer till sina elever. Ett annat 

sätt som tyder på att pedagog B vill att eleverna ska utvecklas och skriva längre texter är att 

hon uppmanar eleverna att skriva lika mycket i Bubbelboken om helgen, som vad de berättar 

för sina kamrater. Läraren i klass B är också noga med att ge positiv feedback på elevernas 

texter och att skriva kommentarer i exempelvis Bubbelboken på innehållet i elevernas texter. 

Under våra observationer i klass B kan vi registrera att pedagogen i samtal med den enskilde 

eleven nästan alltid ger eleven beröm för den egenproducerade texten. Vi observerar även att 

då eleven enbart har skrivit ett fåtal meningar, uppmuntrar pedagogen eleven att skriva lite 

mer. I klass A kan vi se att pedagogen ger muntlig feedback till eleverna och även här märker 

vi att det görs för att eleven ska utvecklas eftersom feedbacken görs genom uppmuntran.  

 

Pedagog B har inga inplanerade grammatiklektioner för sina elever. Grammatikgenomgångar 

sker då det finns ett behov och en nyfikenhet hos eleverna att utveckla sina texter genom 

förbättrad grammatik. Pedagog B samtalar ofta med eleven individuellt om hur texten kan 

förbättras. Detta arbetssätt tyder på att pedagogen individanpassar sin undervisning då hon 

inte begär lika mycket av alla sina elever. Pedagogen ser till den enskilde elevens behov och 

utvecklar denne utifrån de förutsättningar som just den eleven har. Vad som tas upp i 

grammatikundervisningen i klass A är till stor del förutbestämd då de ”betar av” delar av 

grammatiken beroende på var i läseboken de befinner sig. Pedagog A är alltså noga med att 

samtliga elever har fått möjlighet att träna olika delar i grammatiken.  

 

I samband med våra observationer uppmärksammar vi att de flesta av eleverna i både klass A 

och klass B ljudar ut orden (särskilt främmande ord) då de läser. Även om pedagog A:s 

undervisning till större del bygger på ljudmetoden märker vi ingen skillnad mellan eleverna i 

de båda klasserna.  

 

I klass A genomsyrar läromedlet, Vi läser (Bolldén m.fl. 1991) elevernas arbete i samtal, 

läsning och skrivning. Trots det får eleverna möjlighet till en bred variation på innehållet i 

undervisningen. Arbetet kring läseboken och dess tillhörande material samt arbetsschemat 

tillåter en varierad undervisning med inslag av grammatikarbete och läsförståelse. Varken 

pedagog A eller pedagog B utgår enbart från läromedlet eller skönlitteraturen i sina elevers 
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tal-, läs- och skrivutveckling. Båda pedagogerna varierar sitt undervisningssätt genom att 

tillämpa olika arbetsmetoder. Men i grova drag arbetar klass A mer med språkets delar då 

läromedlet Vi läser har ett sådant upplägg. Klass B arbetar till största del utifrån ”en 

helhetssyn på språket”, där undervisning av grammatik främst sker genom samtal och 

förekommer då eleven har ett behov av det. 

 

Till skillnad från pedagog A ser pedagog B med kritiska ögon på en tal-, läs- och 

skrivundervisning som bedrivs utifrån att alla elever arbetar med samma läsebok. Pedagog B 

är av den åsikten att en läsebok utgår från att alla elever har kommit lika långt i sin 

läsutveckling och därmed inte tar tillvara elevernas olika läsförmåga.  

 

Vikten av att låta eleverna bygga upp sin förförståelse innan de möter olika texter är något 

som betonas av flera forskare på området (Liberg 2006; Bergöö 2005; Molloy 2004). När det 

gäller att bygga upp elevernas förförståelse kan vi inte under våra observationer urskilja att 

det förekommer i någon av klasserna. I såväl klass A som i klass B samtalas det om texterna 

då de är lästa. Hos pedagog B läser eleverna under tiden för våra observationer olika böcker 

och det kan därmed bli svårare att bygga upp förförståelsen hos varje individ.  

 

Utifrån våra observationer i de båda klasserna kan vi uppmärksamma att det samtalas mer om 

texternas innehåll i klass A och detta anser vi kan bero på att alla eleverna i klass A har en 

gemensam läsebok. Beträffande boksamtal kan vi se att det förekommer i klass A när 

pedagogen går igenom läsläxan i läseboken, Vi läser och i klass B då eleverna skriver i sina 

Loggböcker. I klass B lägger vi inte märke till att det förekommer några diskussioner eleverna 

emellan om innehållet i deras egen valda skönlitterära böcker. När det finns tid försöker 

pedagogen samtala individuellt med eleverna om deras böcker, vad de tycker om boken och 

vad som sker i handlingen. I klass A kan vi se att pedagogen samtalar med eleverna i grupp då 

de har genomgång av läsläxan i Vi läser. Under våra observationer handlar det oftast om att 

pedagogen förklarar svåra ord eller att hon förklarar underförstådda budskap som uppträder i 

texten ur Vi läser. 
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4 Diskussion 

I denna avslutande del av undersökningen knyter vi samman studien med forskning och 

litteratur. Vi ser skillnader och likheter och diskuterar resultatet med våra egna åsikter.  

 

Likheter och skillnader i pedagogernas undervisning 

Efter samtal med de båda pedagogerna och efter observationer av deras undervisning kan vi 

märka att de inte enbart använder en analytisk eller syntetisk metod i sin undervisning. I de 

båda klasserna finns inslag av det som enligt forskare (Liberg 2006; Molloy 2004; Lindö 

2002) syftar till en meningsfull undervisning. Man utgår från elevernas erfarenheter, samtalar, 

använder sig av öppna frågor och en varierad undervisning anpassad efter hur den enskilde 

eleven lär. Att eleven kan uppleva läsandet och skrivandet som meningsfullt samt att läraren 

utgår från elevers erfarenhetsvärld nämns av ett flertal författare vara av stor vikt för tal-, läs- 

och skrivinlärningen (Liberg 2006; Molloy 2004; Lindö 2002). 

 

I klass A kan vi dra paralleller till det som Bergöö (2005) benämner ”det gamla svenskämnet” 

då undervisningen i klass A till stora delar omfattar färdighetsträning, läromedelstyrd 

undervisning och rättstavning. Det som däremot inte kännetecknar ”det gamla svenskämnet” 

är givande samtal om innehållet i litteratur, elevinflytande och undervisning som bygger på 

läsförståelse. Detta var dock något vi uppmärksammade att pedagog A tog hänsyn till i sin 

undervisning. Vi är medvetna om att elevantalet är färre i klass B än i klass A men vi har inte 

uppmärksammat att pedagogerna använder sig av arbetsmetoder som skulle gynna att ha fler 

eller färre elever. Vi anser att både pedagog A och pedagog B: s arbetssätt kan tillämpas i en 

elevgrupp på 15 – 20 elever.  

 

Vi menar att pedagog B arbetar utefter ”en helhetssyn på språket” eftersom pedagogen inte 

har grammatikgenomgångar i exempelvis stavning utan att orden tidigare ingått i ett 

sammanhang. Pedagog B har inte inplanerade grammatikgenomgångar, utan det sker när 

eleverna har ett behov av det, känner sig redo eller vill utvecklas i sin skrivning.  

Undervisning om ljud, bokstäver och grammatik sker främst då eleverna har förstått 

skriftspråkets grundläggande funktion. Detta nämns av författarna Freppon och Dahl, 

(1991/1997) som kännetecknande för ”en helhetssyn på språket”. Pedagog B beskriver under 

intervjutillfället att hon är inspirerad av LTG - metoden (Leimar 1974). Detta tydliggjordes 
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under observationerna då pedagogen i klass B i större utsträckning utgår från elevernas egna 

texter, upplevelser och erfarenheter. I exempelvis Backspegelboken får eleverna berätta om 

den gångna veckan och i Bubbelboken får de skriva om helgen. Böckernas syfte är inte att 

svara på en specifik fråga utan att låta eleverna skriva fritt om händelserna. I klass A utgår 

undervisningen i högre grad från lärarens och läromedlets färdigproducerade texter, frågor 

och övningar. Ett exempel från observationen är att eleverna i klass A ofta arbetar med 

övningsboken, där de ska svara på specifika frågor. Trots att eleverna i klass B får skriva fritt 

om händelser i Bubbelboken och Backspegelboken, får eleverna i klass A samma möjlighet 

att utveckla sina egna texter då de svarar på frågorna i övningsboken. Vidare menar vi att 

eleverna i de båda klasserna har samma möjlighet att utforma sina texter fritt även om 

pedagog A låter läromedlet genomsyra undervisningen. Vi vill uppmärksamma att man på 

förhand lätt kan döma att pedagog A har en mer styrd undervisning då hon tillämpar 

läromedel. Dock bedriver även pedagog B sin undervisning genom styrda uppgifter då hennes 

elever ska skriva om vad de gjort i helgen eller vad de lärt sig under veckan i exempelvis 

Backspegelboken och Bubbelboken. Uppgifterna i de båda klasserna är enligt vårt 

resonemang detsamma trots att pedagog A föredrar att använda ett läromedel. Vi anser att 

eleverna i de båda klasserna tillåts svara på öppna frågor där egna åsikter, intressen och 

erfarenheter tas tillvara.  

 

Beträffande Vygotskijs perspektiv på lärande kan vi se likheter mellan hans tradition och 

pedagog B: s sätt att bedriva sin undervisning. I klass B ses lärandet i socialt samspel, 

samtalet är en viktig del av elevens enskilda lärande och läraren fungerar som en handledare 

och stöttar eleven i kunskapssökandet. Enligt vår mening behöver läraren inte alltid vara den 

som förmedlar kunskap. Vi anser att det är viktigt att elever tränas i att lära av varandra. Vi 

kan märka att Vygotskijs tankesätt även har inspirerat pedagog A men till skillnad från 

pedagog B styr pedagog A sin undervisning i samråd med läromedlet, vilket mer 

kännetecknar ett behavioristiskt synsätt. Vad som ytterligare tyder på att pedagog A har inslag 

av ett behavioristiskt sätt att tänka är att hon i elevernas tidiga läs- och skrivutveckling först 

fokuserar på de enskilda bokstäverna och småorden, använder rättstavningstest och Palin spel 

(Fast, 2007; Säljö 2005; Palla 2007). Vi menar att en läs- och skrivundervisning som till stora 

delar bygger på ett behavioristiskt eller formalistiskt tankesätt kan vara hämmande för 

eleverna eftersom deras tidigare kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara. Vi anser att en 

sådan undervisning kan leda till att eleverna inte känner meningsfullhet inför uppgifterna då 

de enbart får repetera eller memorera det pedagogen/läromedlet sagt eller gjort. På så vis kan 
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eleverna känna att de löser uppgifterna för lärarens skull och inte för sin egen. Även om 

pedagog A bedriver en undervisning som pekar mot ett behavioristiskt synsätt menar vi att 

hon tillåter elevinflytande och en lustfylld undervisning. 

 

De lokala målen i ämnet svenska för klass A och klass B 

I samband med våra observationer har vi upptäckt att de båda klassernas lokala mål i ämnet 

svenska stämmer väl överens med hur pedagogerna bedriver sin undervisning. Enligt vår 

mening betonas vikten av korrekt meningsbyggnad i klass A medan målen i klass B lägger 

tonvikten på meningsfullhet, intresse och flöde i skrivandet. På så vis anser vi att man i de 

lokala målen kan finna förklaringen till varför elevernas egenproducerade texter skiljer sig åt. 

Vi fann att eleverna i klass A skriver med större korrekthet än vad eleverna i klass B gör. 

Angående flödet i skrivandet kan vi inte urskilja några större skillnader mellan eleverna i de 

båda klasserna. Efter genomförda observationer i klasserna och analyser av de lokala målen 

ställer vi oss frågande till om det är de lokala målen som styr pedagogerna eller tvärtom. Har 

pedagogerna formulerat målen eller har det gjorts av någon/några andra? Skulle det se 

annorlunda ut i de båda klassrummen om pedagogerna bytte mål med varandra eller skulle 

deras undervisning bedrivas på samma sätt? Vi tänker inte ge in på djupet i dessa frågor i det 

här arbetet, men vi tycker att det är något som är värt att fundera kring.   

 

Även om arbete med grammatik utgör en större del av undervisningen i klass A anser vi att 

pedagogen behandlar det på ett lustfyllt sätt då hon varierar arbetsmetoderna genom 

exempelvis Hemliga läxan. Vi vill tillägga att oavsett hur eleverna skriver menar vi att 

grammatiken och välskrivningen inte är det mest betydelsefulla i elevernas tidiga 

språkutveckling. Huvudsaken är att eleverna känner lustfylldhet, motivation och stimulans 

inför arbetsuppgifterna så att de kan fortsätta att utvecklas i ett längre perspektiv. På så vis 

menar vi att eleverna i klass B har samma förutsättningar som eleverna i klass A. Ju mer man 

skriver, desto bättre blir skriftspråket. 

 

Läseboken Vi läser  

Då vi analyserade läromedlet Vi läser, första boken (Bolldén m.fl. 1991) fann vi att den till 

största del bygger på en syntetisk metod. Endast ett fåtal hela ord är inringade för att läraren 

och eleverna ska bli uppmärksammade på att läsa orden som en helhet. Andra boken av Vi 



 34

läser (Bolldén m.fl. 1991) markerar inga enskilda bokstäver eller delar av ord, därför anser vi 

att detta material till större del utgår från en analytisk metod. Det vi dock kom fram till var att 

vare sig läromedlet bygger på en analytisk eller syntetisk metod, har läraren en avgörande roll 

i vilken metod som betonas mest, beroende på hur denne väljer att använda läromedlet. I 

årskurs 1 valde pedagog A att studera de enskilda bokstäverna i texterna (första boken, Vi 

läser), samtidigt som hon tillät eleverna läsa de inringade orden som en helhet, utan att 

undersöka delarna (de enskilda bokstäverna).  

 

Värderingar och tolkningar av omvärlden 

Då vi studerade läromedlet Vi läser fann vi en röd tråd i texterna som handlade om Tor, hans 

familj och vänner. Vi uppmärksammade även att det finns inslag av dikter och faktatexter i 

läseboken. Vad vi dock fann brister av i läseboken var förmågan att ta upp dilemman, moral 

etik, kulturskillnader, demokratifrågor och olika värderingar. Detta överensstämmer med vad 

Liberg (2006) och Molloy (2004) påvisar vara generella drag i läromedel. Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 1998) beskriver att detta är betydelsefulla delar att behandla 

genom både litteratur och diskussioner med eleverna. Vi vill inte antyda på att läseboken bör 

genomsyras av enbart dilemman och meningsskiljaktigheter men vi anser att det bör 

förekomma. Vi menar att om eleverna får möjlighet att sätta sig in i andra människors liv i 

litteratur kan det ligga till grund för intressanta diskussioner och stötta eleverna nu och i 

framtiden. Som vi tidigare nämnt finns skönlitterära böcker tillgängliga och används av 

eleverna både i klass A och i klass B. Vi vill även påvisa att inte alla skönlitterära böcker 

behandlar olika värderingar och tolkningar av omvärlden, och att man kan träna eleverna i att 

sätta sig in i andra människors liv utan att behöva läsa skönlitteratur. 

 

Öppna och slutna frågor 

Liberg (2006) skriver att texterna i läseböckerna ofta bearbetas genom att eleverna får svara 

på slutna frågor, vars svar återfinns direkt ordagrant i texten. Detta överensstämmer dock inte 

med det innehåll vi fann i läromedelsmaterialet i klass A. Vi anser att övningsboken bygger 

på öppna frågor som syftar till läsförståelse och ger eleverna utrymme till egna förklaringar, 

möjlighet att berätta om egna upplevelser och uttrycka sig genom dikter, brev, målningar och 

fysiska övningar. Fysiska övningar kan vara av varianten; Gå till en vän och be henne lösa 

följande gåta.  
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I likhet med Trageton (2005), Liberg (2006) och Frost (2003) anser pedagog B att texterna i 

en läsebok inte kan tillgodose alla elevers olika förutsättningar och behov eftersom de inte tar 

hänsyn till elevernas olika nivåer i läsutvecklingen. Pedagog B anser att texterna blir för svåra 

för de svagaste läsarna och inte tillräckligt utmanande för de läsvana. Utifrån pedagog A: s 

resonemang i samband med intervjun tycks läseboken fungera i hennes arbete med eleverna 

då hon poängterar att eleverna i slutet av årskurs 1 kan läsa. Vi anser att begreppet att kunna 

läsa kan uppfattas olika och vi är osäkra på vilken innebörd pedagog A lägger i begreppet. 

Innebär det att man enbart kan läsa småord eller att man kan avkoda alla ord som förekommer 

i en text?  

 

Meningsfull läsning och skrivning 

I likhet med Wagner (2004) betonar Liberg (2006) att man som elev bör få möjlighet att 

uppleva läsningen i skolan som meningsfull och lustfylld. Såväl Liberg (2006) som Wagner 

(2004) tycks vara av den åsikten att eleverna ska få läsa om ämnen som intresserar dem. Vi 

anser att båda pedagogerna tillgodoser detta i sin undervisning genom att de låter eleverna 

själva få välja skönlitterära böcker från biblioteket. Under våra observationer 

uppmärksammade vi att pedagog B till större del tog fasta på detta, bland annat genom att hon 

inte använde sig av en gemensam läsebok till sina elever. Wagner (2004) samt de båda 

pedagogerna verkar vara överens om att det är viktigt att eleverna får läsa en stund varje dag. 

Detta synliggjordes under våra observationer då vi uppmärksammade att eleverna i både klass 

A och B hade egen läsning varje dag.  

 

Olika forskare (Frost 2003; Graves 1996; Langer 1995/2005; Liberg 2006; Lindö 2002; 

Molloy 2004; Trageton 2005) betonar att elever får uppleva meningsfull läsning i 

skönlitteratur i större utsträckning än vad de får i läromedel. Författarna framhåller att 

skönlitteratur ger ett större utbud av olika texter där elever kan läsa om ämnen som angår dem 

och är anpassade efter deras läsnivå. Vi menar att skönlitteratur kan bidra till denna 

meningsfulla läsning om där finns inslag av samtal och annan bearbetning, men det kan även 

leda till det Ewald (Asker 2007) talar för i intervjun. Det Ewald (Asker 2007) förklarar under 

intervjun är att hon ofta ser lärare som inte för reflekterande samtal eller ger eleverna andra 

uppgifter som knyter an till litteraturens innehåll. Precis som Liberg (2006) och Graves 

(1996) talar om mekanisk läsning utan läsförståelse i läromedel, menar vi att detta även kan 

uppstå i skönlitteratur.  
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Något vi vill uppmärksamma angående meningsfull och lustfylld läsning är att det inte enbart 

förekommer i eget valda skönlitterära böcker. Vi menar att meningsfull läsning även kan 

uppstå i läseböcker om pedagogen bygger upp intresset och lusten inför texterna och varierar 

undervisningssättet. Givetvis spelar textens innehåll en stor roll men vi anser att det mest 

avgörande är hur pedagogen väljer att arbeta med materialet. Därför menar vi att i 

meningsfulla och lustfyllda läs- och skrivsituationer utgör pedagogen den viktigaste rollen. 

  

Boksamtal 

Att samtal kring läst litteratur i skolan ska förekomma i elevers skolvardag är något som 

betonas i kursplanen i svenska (Skolverket 2006), i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) 

samt av författarna Langer (1995/2005), Lindö (2002), Asker (2007) och Graves (1996). 

Kursplanen i svenska, Lpo 94 samt de ovan nämnda författarna poängterar att det är viktigt att 

pedagogen tar tillvara på elevernas tankar och funderingar kring den lästa litteraturen. 

Beträffande boksamtal anser vi att det förekom på ett givande sätt i pedagog B: s undervisning 

då de använde sig av Loggboksskrivande. Vi observerade dock inte att de samtalade om 

elevernas egen valda skönlitterära böcker, vilka de mestadels läste i. Pedagog A samtalade 

också med sina elever om innehållet i läseboken Vi läser (Bolldén m.fl.1991), även om det 

oftast handlade om att förklara svårigheter i ord eller i texten. Enligt vår mening är det viktigt 

att eleverna får diskutera åsikter, värderingar och dilemman med varandra som uppstått i 

samband med läsningen. Vi anser att det är betydelsefullt med litteraturdiskussioner eftersom 

en persons tankar kring texternas innehåll aldrig är identisk med någon annans uppfattning. 

Genom att diskutera sina tankar med andra anser vi att man tränas i att sätta ord på sina egna 

tankar och lyssna på andras åsikter. Eleverna tränas även i att bli tänkande och ifrågasättande 

elever som vågar ha sina egna uppfattningar och vågar stå för sina åsikter, menar vi.  

 

Förförståelse inför nya texter 

Under observationerna i de båda klasserna lade vi märke till att det tycks vara svårt för lärare 

att bygga upp förförståelsen inför nya texter och samtala om innehållet. Vi anser att detta kan 

vara svårare att uppfylla i klass B då alla eleverna läser olika böcker. Ewald (Asker 2007) och 

Graves (1996) poängterar att skönlitteratur bör bearbetas och samspela med tal- och 

skrivutvecklingen. Pedagog B beskriver i intervjun att hon brukar låta eleverna ta del av 
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dramatiseringar kopplade till litteratur och det anser vi vara en bra metod att variera 

undervisningen med. Tyvärr fick vi inte ta del av dramatiseringar och rollspel under våra 

observationer och kan därför inte uttala oss vidare om detta.  

 

Viktiga inslag i undervisningen inom tal-, läs- och 

skrivutveckling 

Även om pedagog A använder ljudmetoden i hög grad är hon medveten om att alla elever inte 

lär sig bäst genom denna metod. På samma vis menar pedagog B att vissa elever behöver 

ljuda för att lära sig läsa. Detta visar, anser vi, att pedagogerna anpassar sig till eleverna och 

använder olika metoder för att underlätta deras lärande. Bergöö (2005) understryker att det är 

viktigt att pedagogerna använder olika tekniker för att anpassa undervisningen utefter sina 

elever. Vidare beskriver Bergöö (2005) att vikten bör läggas vid att läsningen och skrivningen 

ingår i ett sammanhang som bygger på elevernas förkunskaper så att det därmed kan knyta an 

till elevernas erfarenhetsvärld. Om undervisningen ingår i ett sammanhang eller ej kan vi 

uppleva som ett tvetydigt begrepp vilket lätt kan tolkas olika, anser vi. Möjligtvis anser såväl 

pedagog A som pedagog B att de bedriver en undervisning som bygger på just detta. För oss 

innebär en undervisning som tar vara på elevernas tidigare erfarenheter, förkunskaper och 

ingår i ett sammanhang att man i mycket hög grad individanpassar undervisningen eftersom 

alla elever har olika förutsättningar och behov. Man bör alltså inte bygga stora delar av 

undervisningen på att alla elever läser och skriver om exakt samma sak, menar vi. Om vår 

tolkning av vad Bergöö (2005) menar med en meningsfull läsning och skrivning är korrekt, 

borde läromedlet användas i samspel med skönlitteratur och andra varierande arbetsmetoder. 

Vi anser att pedagogen inte bör vara helt bunden till läromedlet, undervisningen bör varieras.  
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5 Sammanfattning och slutkommentar 

Som vi beskrivit i inledningen är syftet med studien inte att undersöka vilken metod i elevers 

tal-, läs- och skrivutveckling som är den ”rätta”, utan att finna fördelar och nackdelar med de 

båda pedagogernas metodval. En del av litteraturen (se till exempel Liberg 2006; Fast 2007; 

Frost 2003; Freppon & Dahl 1991/1997; Liberg 2007) inom detta område fick oss att känna 

ett visst tvivel inför en traditionell undervisning eftersom den tycks fokusera på 

avkodningsdelen i allt för hög grad, och mindre på förståelse och meningsfullhet. När vi hade 

observerat pedagog A som vi till en början ansåg bedriva traditionell undervisning 

uppmärksammade vi att pedagogen även tog tillvara på det som utmärker det ”nya 

svenskämnet”. Vad vi vill uttrycka med detta är att en undervisning som arbetar med isolerad 

bokstavsträning, ljudning och läromedel även kan inkludera en förståelseinriktad 

undervisning, av det slag Bergöö (2005) syftar till ”det nya svenskämnet”.  

 

Vi har fått en förståelse för att pedagoger som använder läromedel inte behöver karaktäriseras 

av allt som ”det gamla svenskämnet” står för och en undervisning utan läromedel behöver inte 

endast kännetecknas av ”det nya svenskämnet”. Likaså kan arbetssätten vara mer lika 

varandra än vad man antar när man går på djupet i hur pedagogerna verkligen arbetar och vad 

syftet med undervisningen egentligen är. Vi påbörjade arbetet med tron att pedagogernas 

arbetssätt till stora delar skiljer sig åt, men i efterhand kan vi se ett flertal arbetsmetoder som 

faktiskt liknar varandra. 

 

Under arbetets gång uppmärksammade vi att pedagogernas arbetssätt inte skiljer sig åt i någon 

större bemärkelse. I deras undervisning ges det båda utrymme för elevinflytande, samtal, 

meningsfull läsning och skrivning och varierande arbetsmetoder. De båda pedagogerna är 

trygga i sitt arbetssätt, de tror på sin undervisning och det menar vi har en avgörande 

betydelse för elevernas utveckling. 

 

I vårt arbete har vi kommit fram till att de båda metoderna som pedagogerna använder sig av i 

elevernas språkutveckling fungerar för att lära elever läsa och skriva. Vi anser därför att det 

stora bekymret inte ligger i att lära elever att läsa och skriva, utan det svåra ligger i att få 

eleverna till läsare och skrivare i ett längre perspektiv, där de känner sig motiverade till att 

hela tiden vilja lära vidare. Detta är inte något som vi har haft som syfte att undersöka men 

efter genomförd studie anser vi ändå att det har en avgörande roll för elevers språkutveckling. 
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Inom ramen för det här arbetet har vi inte i någon större utsträckning utgått från elevernas 

perspektiv och jämfört hur intresset och kunskapen i samtal läsning och skrivning skiljer sig 

åt i de båda klasserna. Men vi anser att det finns intressanta undersökningar att göra inom det 

området då vi uppmärksammat att det finns relativt stora skillnader mellan elevernas 

egenproducerade texter. Vi anser att det hade varit intressant att undersöka hur elevernas tal-, 

läs- och skrivförmågor skiljer sig åt i de båda klasserna då de når de högre årskurserna.  

 

Avslutningsvis vill vi tillägga något som vi inte har tagit upp i arbetet tidigare, men som vi 

ändå anser vara av stor vikt i detta ämne. Om eleverna ska utvecklas i sin språkutveckling är 

det betydelsefullt att de kan se sig själva som läsare och skrivare och har förståelse för vad 

text och skrift ska användas till. Därför anser vi att pedagogen har en viktig roll beträffande 

hur eleven uppfattar sig själv som läsare och skrivare. Lärarens förväntningar, uppmuntran 

och sätt att bemöta eleven på är av stor vikt för elevens utveckling.  
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Bilaga 1- Intervju med pedagogen i klass A 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Vilken pedagogisk grundsyn har du? 
 
Har er skola några lokala styrdokument som ni utgår från i elevers tal-, läs och 
skrivutveckling? 
 
Är du som pedagoger inspirerade av någon särskild författare eller forskare när det gäller 
elevers tal-, läs-, och skrivutveckling? 
 
Hur ställer du dig till att man arbetar med isolerad bokstavsinlärning (barnen lär sig bokstav 
för bokstav) inom elevers läs- och skrivutveckling?  
 
Hur arbetar ni vidare med läsläran Vi läser? (arbetsböcker, stenciler, häften, drama etc) 
 
Hur arbetar du med läs-, tal- och skrivutvecklingen utifrån läsläran?  
(Individuell läsning, gemensam läsning, högläsning, läxläsning etc) 
 
Använder du någon speciell metod inom läs, tal och skriv? 
 
Vilka fördelar/nackdelar har den metoden? 
 
Hur ofta besöker ni biblioteket på skolan? 
 
Hur många böcker får eleverna låna med sig från biblioteket? 
 
Finns det pengar till att köpa in nya böcker till biblioteket? 
 
Använder du dig av ljudmetoden i elevernas läs- och skrivutveckling? Motivera! 
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Bilaga 2 – Intervju med pedagogen i klass B 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Vilken pedagogisk grundsyn har du? 
 
Har er skola några lokala styrdokument som ni utgår från i elevers tal-, läs och 
skrivutveckling? 
 
Är ni pedagoger som arbetar på skolan inspirerade av någon särskild författare eller forskare 
när det gäller elevers tal-, läs-, och skrivutveckling? 
 
Hur ställer du dig till att man arbetar med isolerad bokstavsinlärning (barnen lär sig bokstav 
för bokstav) inom elevers läs- och skrivutveckling?  
 
Hur arbetar ni vidare med skönlitteratur? (arbetsböcker, stenciler, häften, drama etc) 
 
När ni arbetar vidare med skönlitteraturen är ni då inspirerade av LTG? 
 
Hur arbetar du med läs-, tal- och skrivutvecklingen utifrån skönlitteraturen?  
(Individuell läsning, gemensam läsning, högläsning, läxläsning etc) 
 
Använder du någon speciell metod inom läs, tal och skriv? 
 
Vilka fördelar/nackdelar har den metoden? 
 
Hur ofta besöker ni biblioteket på skolan? 
 
Hur många böcker får eleverna låna med sig från biblioteket? 
 
Finns det pengar till att köpa in nya böcker till biblioteket? 
 
Använder du dig av ljudmetoden i elevernas läs- och skrivutveckling? Motivera! 
 
 

 


