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Abstract 
Uppsatsen beskriver en studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra 

Spanien. Studien bygger på observationer, intervjuer och diagnostiseringar. Studien har 

följande problemprecisering: Hur bedriver svenskläraren läs- och skrivundervisningen och 

hur ser de yngre elevernas lärande ut relaterat till lärarens undervisning? Min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genomfördes på en svensk skola i södra Spanien 

under fem veckor. För att få information om elevernas läs- och skrivförmåga genomfördes 

observationer och intervjuer med en svensklärare och sex elever. Fyra diagnosmaterial 

användes; Språket lyfter!, LUS (läsutvecklingsschema), God läsutveckling – Kartläggning 

och övningar och SUS (skrivutvecklingsschema). Resultatet visar att eleverna har en god 

läs- och skrivförmåga och att ett läs- och skrivintresse finns hos respektive elev, vilket 

gynnar det fortsatta skolarbetet med elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

Ämnesord: läs- och skrivutveckling, läsutveckling, skrivutveckling, läs- och 

skrivundervisning, läsundervisning, skrivundervisning, läsning, skrivning, undervisning. 
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1 INLEDNING MED BAKGRUND OCH SYFTE 
 
1.1 Samhällets krav på individen 
För mer än 70 år sedan köpte vi varor i ”lös vikt”, där vi kommunicerade med biträdet i 

affären för att få de varor vi ville inhandla. Nuförtiden handlar vi i stora köpcentrum med en 

korg/vagn och får vägledning till de olika varor som finns i affären genom skyltar, nu måste vi 

alltså läsa oss fram till våra varor. Kommunikationen mellan myndigheter och vår påverkan 

kring politiska beslut sker via skriften och utan läs- och skrivförmåga kan vi inte påverka 

beslut eller ta del av information (Söderbergh, 1982: s 89ff). Läsning och skrivning har, är 

och kommer troligtvis alltid vara en del av vardagen, samhället ställer krav på att individen 

kan läsa och skriva. Vi människor kommunicerar genom skriften (informationsblad, tidningar, 

Text-tv, Internet m.m.) och för att kunna ta emot informationen måste man kunna läsa. ”Det 

skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter” (Skolverket, 2007a). 

 

Ämnet valdes alltså eftersom läsning och skrivning är centralt i dagens samhälle. Mitt intresse 

gäller läs- och skrivundervisning i grundskolan; vad använder läraren för material och 

arbetssätt i undervisningen för att gynna elevers läs- och skrivutveckling? Myndigheten för 

skolutveckling (2007) presenterar, i en intervju i artikeln God läs- och skrivförmåga är 

nyckeln till kunskap, generaldirektör Pia Enochssons tankar kring läsning och skrivning. 

Enochsson beskriver i intervjun vikten av att kunna läsa och skriva. En god läs- och 

skrivförmåga ger inte bara individen kunskap utan även förmågan att kommunicera med 

andra människor, vilket leder till personlig utveckling. Myndigheten för skolutveckling 

arbetar för att ge lärare stöd i deras läs- och skrivundervisning och betonar vikten av 

utbildning samt förståelsen av elevers språkutveckling. Ett Nationellt centrum för 

språkutveckling invigdes inom Myndigheten 2006, där man arbetar med lärares kompetens 

inom läs- och skrivutveckling (Baylan, 2006). 

 

Enligt många forskare, bland annat Caroline Liberg, ligger talet till grund för läs- och 

skrivutveckling. Den socialdemokratiska politikern Ibrahim Baylan (2006) menar också, i sin 

artikel Språket är vägen in i samhället, att språket är centralt för att förstå information som 

meddelas i form av text eller tal, liksom mod att ta reda på sådant man inte förstår. Baylan 

menar vidare att ett gemensamt språk är viktigt för alla elever. I en ledare, Svenska Dagbladet 

(2006) lyfts Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen i Sverige 2005 fram i artikeln 
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Bättre att auktorisera lärarutbildningen. I utvärderingen framkom det att kurser i läs- och 

skrivutveckling är obligatoriskt endast vid nio av 25 högskolor/universitet, något som väckt 

Högskoleverkets kritik.  

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för vad skolans läroplan och kursplan i svenska lyfter 

fram om läs- och skrivutveckling. Därefter följer en kort beskrivning av skolan där min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har gjorts och syftet med uppsatsen presenteras. 

Litteraturgenomgången tar upp litteratur kring läs- och skrivutveckling och därpå följer min 

problemprecisering. Avsnittet om metod, material och genomförande följs av ett avsnitt om 

undersökningens resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion samt sammanfattning.   

 

2 STYRDOKUMENT 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94, 

beskriver synen på kunskap, utveckling och lärande. Här finns även mål (strävansmål och 

uppnåendemål) och riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas och vad eleverna ska ha 

uppnått i år fem och år nio. (Skolverket, 2007b).  

 

Kursplaner finns för skolans alla ämnen. De beskriver ämnets syfte, uppbyggnad och mål, det 

vill säga vad eleverna förväntas klara av vid grundskolans slut. Betygskriterier finns i slutet av 

varje kursplan (Skolverket, 2007c). 

 

2.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo94 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

Lpo94 (Skolverket, 2006), som härefter benämns Lpo94, går språk, lärande och identitet hand 

i hand. Att eleverna får tillgång till att samtala, läsa och skriva ger dem möjlighet att utveckla 

kommunikationsförmågan. Med hjälp av skolan ska varje elev sträva mot att utveckla lust för 

lärande, kunna arbeta individuellt och i grupp, utveckla ett rikt språk samt kunna lyssna, 

diskutera och argumentera. Grundskolan har i uppgift att varje elev uppnår en rad mål i 

grundskolan. Lpo94 poängterar att varje elev bland annat ska kunna läsa, skriva, tala och 

framföra sina idéer och tankar i tal och skrift. Lärarens riktlinjer är bland annat att hon ska 

stödja elever som är i behov av särskilt stöd, ha en god miljö för utveckling och lärande, utgå 
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ifrån varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera och handleda 

eleverna samt organisera och genomföra ett arbetssätt som lägger grunden för utveckling och 

lärande (Skolverket, 2006: s 5, 9, 10, 12). 

 

2.2 Kursplanen i svenska 
Syftet med svenskundervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att kunna tala och 

lyssna samt läsa och skriva. Språket har en central roll för elevernas arbete i skolan och 

språkutveckling är därför en av skolans viktigaste uppgifter. Språkets uttrycksformer är sätt 

att kommunicera och samarbeta på, vilket är centralt i skolarbetet. Svenskämnet ska inte bara 

utveckla förmågan att kommunicera utan även kreativitet och tänkande (Skolverket, 2007a). 

 

Kursplanen i svenska använder rubrikerna ämnets syfte och roll i utbildningen, mål att sträva 

mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, språket, skönlitteratur, film och teater, mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret och mål som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret. Jag presenterar nedan en sammanfattning av kursplanens 

innehåll under rubrikerna språket respektive läsning och skrivning. 

2.2.1 Språket 

Enligt kursplanen i svenska är skolans uppdrag att varje elev ska lära sig att tala, lyssna och 

vara delaktig i samtal, vilket ska ge utrymme för reflektion. Att varje elev kan tala och skriva 

och respektera andra individers uttryck i tal och skrift är väsentlig för elevens identitet. 

Eleverna ska förstå vikten av att lära individuellt och i samspel med andra. Språket är grunden 

för varje elevs lärande, språket ger dem möjlighet att anamma nya begrepp och sammanhang 

samt utveckla förmågan för reflektion. Den teorietiska utgångspunkten i kursplanen är att 

språket utvecklas då individen deltar i socialt samspel. Varje elevs språkerfarenhet ska vara 

utgångspunkten för att utveckla nya språkkunskaper tillsammans med lärare och andra elever. 

”När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla 

sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter” (Skolverket, 2007a).  

 

2.2.2 Läsning och skrivning 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att läsa, förstå och tolka texter samt uppleva 

varierande texter för olika sammanhang och syften. De ska även utveckla lust för lärande, ta 

del av kulturer och epoker genom litteratur. Eleverna ska kunna hämta, förstå och kritiskt 

granska information från olika källor. Att arbeta med texter kan göras via läsningen men även 
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genom de estetiska uttrycksformerna, exempelvis drama. Svenskundervisningen ska ge 

eleverna möjlighet till att lära sig läsa både tyst och högt och tolka samt reflektera över texter 

(Skolverket, 2007a). 

 

Enligt kursplanen i svenska ska eleverna sträva mot är att utveckla sitt självförtroende i sin 

förmåga att tala och skriva, så att de kan, vill och vågar uttrycka sina åsikter men även 

tillämpar tal och skrift för tankeverksamhet, lärande, kommunikation och inflytande. Eleverna 

ska även utveckla förmågan att bearbeta sina texter utifrån andras råd. Elevernas eget 

skrivande ska ge förutsättningar för utveckling av förståelsen av grammatiska strukturer och 

skriftspråkets normer. Eleverna ska sträva mot att kunna skriva läsligt för hand och använda 

datorn som verktyg. Till exempel ska de kunna de allmänna reglerna för skrivning och för 

stavning. Svenskundervisningen ska ge eleverna möjlighet att sammanfattningsvis utveckla 

elevernas identitet, kommunikationsförmåga och respekt för olika kulturer (Skolverket, 

2007a). 

 

Enligt kursplanen i svenska beskrivs det att socialt samspel är kärnan i språkutvecklingen. 

Elever måste använda språket i meningsfulla sammanhang för att de ska utveckla 

språkförmågan (Skolverket, 2007a). Lärarens uppgift är bland annat stödja eleverna, utgå 

ifrån deras behov och förutsättningar och skapa en god miljö för lärande och utveckling 

(Skolverket, 2006).   

 

3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att studera hur en svensklärare på en svensk skola i södra Spanien 

arbetar med läs- och skrivutveckling. För att uppnå mitt syfte kommer litteraturstudier och 

observationer, intervjuer och diagnoser genomföras. 

 

4 LITTERATURGENOMGÅNG 
I litteraturgenomgången nedan belyses först talets betydelse för barns skriftspråksutveckling. 

Läsning, läsutveckling och fyra vägar till läsutveckling kommer därefter att beskrivas. Därpå 

behandlas skrivning samt olika teorier om och metoder för lärares arbete med barns läs- och 

skrivutveckling. Sista avsnittet i litteraturgenomgången heter läsning och skrivning finns 

överallt. 
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4.1 Talets betydelse och barns talutveckling 
Ester Stadler har en lång erfarenhet av läs- och skrivarbete med barn från sex år och uppåt 

(Stadler, 1998). Stadler menar att människor kan kommunicera på olika sätt. Att lära sig att 

tala, lyssna och förstå det verbala språket ligger i människans natur om hon får vara delaktig i 

sociala sammanhang. Att lära sig att läsa och skriva utvecklas då individen har språklig 

medvetenhet (språkets uppbyggnad; grammatik) och fonologisk medvetenhet (språkets 

ljudkonstruktion) samt lusten att vilja läsa och skriva (Stadler, 1998: s 7, 13-14, 17).  

 

Stadlers tankar om barns läs- och skrivutveckling stöds av Maj Björk, som är speciallärare för 

grundskolans yngre åldrar och Caroline Liberg, som är professor inom läs- och lärprocesser 

vid Uppsala universitet. Björk och Liberg har skrivit Vägar in i skriftspråket – tillsammans 

och på egen hand (1996) för att knyta samman teori och praktik. Björk och Liberg beskriver 

att när elever möts av ny information bör pedagoger utgå ifrån deras erfarenheter och 

kunskaper.  Barn lär sig tala och lyssna genom att språket nyttjas i samspel med andra, till 

exempel i vardagssituationer, i leken och när de umgås med barn och vuxna. Ju äldre barnet 

blir desto fler situationer kan barnet vara delaktig i och därmed utvecklas. När pedagoger 

arbetar med läs- och skrivutveckling är det viktigt att de utgår ifrån talet. Pedagogerna måste 

därför ha kunskap om barns talutveckling. Det är av stor betydelse att föräldrar och pedagoger 

stöttar, handleder och uppmuntrar varje barn/elev till att använda språket. Ragnhild 

Söderbergh är professor i barnspråksforskning och även hon menar att barn lär sig tala då de 

ingår i sociala sammanhang där språket används på ett meningsfullt vis, där ordet/orden får 

sitt/sin betydelse direkt ur sammanhanget. Söderbergh beskriver vidare att barn lär sig 

språkets struktur, det vill säga grammatik, böjningsformer, ordbildning, ljuduppbyggnad, då 

de använder språket och reflekterar över det, det vill säga att barn upptäcker på egen hand 

språkets struktur (Söderbergh, 1982: s 90-91).  

 

Björk och Liberg (1996) lyfter fram varför lärare ska ha kunskap om barns talutveckling. 

Läsning och skrivning är, precis som tala och lyssna, språkliga aktiviteter. Talet används som 

kommunikationsmedel, vilket också läsning och skrivning gör. Individens syfte med de olika 

kommunikationsmedlen är att göra sig förstådd och att förstå andra människors åsikter och 

tankar. När barnet ska lära sig tala och skriva är det viktigt att det får tala och skriva utan att 

bli rättade. Ibland blir det fel, men för att inte hindra barn från att vilja använda tal och skrift 

måste man låta dem få tala och skriva ”fel”. Precis som talet blir också skriften rätt med åren, 
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för de flesta barn, och genom att använda sig av talet och skriften lär sig barnet använda de 

språkliga funktionerna korrekt. Så av att förstå talutvecklingen förstår man även 

skrivutvecklingen (Björk & Liberg, 1996: s 15ff). 

 

4.2 Läsning 
Carsten Elbro, professor i läsning vid Köpenhamns universitet, menar att i vardagen finns 

läsning som en av många aktiviteter, men vi människor glömmer ofta bort hur viktig 

läsningen är för individen (Elbro, 2004: s 16).  

 

Det är därför betydelsefullt menar Elbro (2004: s 21) att läraren känner till läsprocessen för att 

kunna veta vad som kan förväntas av eleven, allt beroende på vilken nivå de befinner sig i i 

sin läsutveckling. Läraren kan, efter sin kunskap om elevernas läsutveckling, planera 

undervisningen efter varje elevs nivå och engagemang. 

 

Högläsning är en viktig del i läs- och skrivutvecklingen. Genom att skolan ger möjlighet till 

högläsning får eleverna gemensamma upplevelser och erfarenheter som kan vara 

utgångspunkten i det fortsatta arbetet. Vad kan då pedagogerna göra för att alla barn ska få ta 

del av högläsning? Pedagogerna ska på ett naturligt och meningsfullt sätt få in läsning och 

skrivning i verksamheten. Att varje elev får vara delaktig i böckernas värld är en extra viktig 

uppgift som förskolan och skolan har (Björk & Liberg, 1996: s 12).  

 

Högläsning och samtal kring en text/en bok gör att eleverna får en bättre förståelse för vad 

som de precis har hört. Om texten upprepas om och om igen kan till slut barnet låtsasläsa, det 

vill säga återberätta det som barnet kommer ihåg, för sig själv eller andra. Är boken tilltalande 

i melodi, form och innehåll blir det lättare att komma ihåg texten när barnet ser bilderna. 

Barnets utveckling sker så att det först berättar till bilderna och kanske ritar själva och sedan 

låtsasläser och låtsasskriver. De provar sig fram när de läser och skriver och finner därmed sin 

väg till att senare kunna läsa och skriva på riktigt. Det är betydelsefullt att barnet får stöd i sin 

tidiga läsning och skrivning och utvecklar tillit till sin förmåga att de verkligen kan lära sig 

läsa och skriva på riktigt (Björk & Liberg, 1996: s 23ff).  
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4.2.1 Läsutveckling  

Liberg beskriver i en intervju (Forskning.se, 2007a) att läsning används av individen för att få 

erfarenheter, kunskaper eller information, det kan vara för den egna upplevelsen eller för att 

skaffa information för att en uppgift ska kunna genomföras. Liberg menar vidare att när barn 

lär sig att läsa ska inte skrivandet läggas på hyllan. Hon poängterar att skrivning är en del av 

att lära sig läsa och tvärtom. 

 

Liberg kritiserar skolans läs- och skrivundervisning, då hon anser att den domineras av att 

”knäcka koden”, det vill säga att bokstavsträning och att avkoda ord är huvuduppgifter i 

skolundervisningen. Orden, meningarna och texterna ska eleverna sedan förstå utifrån dessa 

kunskaper. Hur eleverna lär sig vad texten handlar om och andra viktiga delar av läs- och 

skrivutvecklingen tappas bort. Liberg betonar hur viktigt det är att eleverna ska kunna 

orientera sig i texten, förstå den och därmed kunna analysera och diskutera textens innehåll 

men även att jämföra texter med varandra och kritiskt granska dem. För att detta ska bli 

möjligt måste läraren erbjuda eleverna olika läsmetoder. En alltför ensidig fokusering på 

bokstavsträning och avkodning kan, menar Liberg, leda till läs- och skrivsvårigheter framför 

allt till att elever kan få svårigheter att förstå och tolka texter (Forskning.se, 2007a). 

 

4.2.2 Fyra stadier och tre faser till läsutveckling 

Liberg beskriver fyra stadier i elevers läsutveckling i en intervju. Dessa stadier ska läraren ta 

hänsyn till, då hon arbetar med läsutveckling (Forskning.se, 2007a). Björk och Liberg (1996) 

beskriver i sin bok tre faser på väg till läsutveckling. De fyra stadierna och de tre så kallade 

faserna presenteras nedan parallellt.  

 

När barnen går i förskolan påbörjas det första stadiet till läsutveckling. Liberg beskriver 

vikten av att pedagogerna väcker lusten för läsning och skrivning redan från tidig ålder. En 

annan uppgift som pedagogerna har är att ge varje barn basen i språkförståelse. Liberg menar 

vidare att förskolan ska ge barnen inblick i hur läsning används ur ett kulturellt perspektiv 

samt ge förutsättningar för utveckling av de grundläggande färdigheter som grundskolan 

kommer att arbetar med (Forskning.se, 2007a). Björk och Liberg (1996: s 70) beskriver den 

här första fasen som ”det begynnande läsutvecklingsstadiet”. I denna fas imiterar barnet 

läsbeteende och ”läser” de sagor som de känner igen ord och ordbilder ifrån.  
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Andra stadiet döper Liberg till ”kodknäckarfasen”. På detta stadium befinner sig ofta barn i 

förskoleklass fram till år två, tre i grundskolan och här får eleverna utveckla sitt läsintresse. 

Eleverna övar sig på att lära sig bokstäver och på att kunna sätta ihop dem till ord, det vill 

säga knäcka läskoden (forskning.se, 2007). Björk och Liberg (1996: s 70) kallar den här 

perioden för ”Det tidiga läsutvecklingsstadiet” och här arbetar barnet med bokstäver och ord 

för att knäcka läskoden.  

 

Det tredje stadiet kommer till uttryck under år tre och fyra, då eleverna är läsare. Nu ska 

eleverna ta del av längre texter och behöver enligt Liberg få olika läsmetoder för att kunna 

arbeta med texterna (Forskning.se, 2007a). Det här stadiet motsvarar Björk och Libergs 

(1996: s 70) ”stadiet för avancerade tidiga läsare”, som innebär att barnet har knäckt läskoden 

och kan läsa flytande och är på väg att bli, vad Liberg kallar, effektiva läsare.  

 

Det sista stadiet i läsutvecklingen är då eleverna ska utveckla förmågan att förstå skolämnenas 

olika språk. Olika ämnen har olika sätt att uttrycka sig på i text. Detta är första steget till att 

förstå olika fackspråk. Vidare beskriver Liberg att läsning sker i all skolundervisning och att 

läsning ligger till grunden för allt lärande (Forskning.se, 2007a). 

 

Björk och Liberg (1996: s 98ff) menar att den mest utvecklande metoden när barn ska lära sig 

såväl läsa som skriva är att de får skriva. Genom att lärare och elever skriver tillsammans ser 

de texten växa fram och relationen mellan örats och ögats språk. Det är alltså betydelsefullt att 

läraren visar på sambandet mellan tal och skrift.  

 

4.3 Skrivning  
Även Olga Dysthe, som är professor i pedagogik vid Universitetet i Bergen, menar att 

skrivning är ett betydande redskap för lärande. Skrivning gör att en individs tankar blir 

synliga och på så sätt kan man upptäcka, förändra, planera och se nya samband. Skrivandet 

ger även nya kunskaper. I allmänhet är skrivandet en individuell aktivitet men kan även ske i 

samspel med andra, till exempel vid en gemensam diktering eller om man deltar i en 

skrivargrupp, där man läser varandras texter och ger respons på dem (Dysthe m.fl. 2002: s 8, 

14, 16). ”Skriva för att lära” är ett uttryck som Björk och Liberg (1996: s 123) använder sig 

av. När barnen arbetar med litteratur av olika slag bearbetas textens innehåll och de tar till sig 

kunskap samtidigt som de utvecklar sin skrivförmåga (Björk & Liberg, 1996: s 123-124).  
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Björk och Liberg (1996) menar alltså att kärnan till att barn lär sig skriva är att de får använda 

sig av skriften. Då barn ska tillägna sig skriftspråket är det viktigt att de får vara med i det 

som Björk och Liberg kallar för ”tillblivelseprocessen”, när orden som talas blir till skrift. När 

läraren skriver ner och ljudar barnets ord, ser och hör barnet ordet, vilket blir en meningsfull 

lärandesituation. Barnet kommer senare att upptäcka att ordets ljud kan skrivas ner med hjälp 

av olika tecken (Björk & Liberg, 1996: s 98-99). Barns skriftspråkliga förmåga utvecklas till 

exempel, då man samtalar om vilket ord man ska använda i ett visst sammanhang, som när 

läraren frågar ”ska vi skriva att hunden skällde eller att den gläfste?” (Björk & Liberg, 1996: s 

100). Barnets ordförråd ökar och synonymerna utvecklar barnets språkliga medvetenhet. Att 

skriva tillsammans gör att barn får förebilder som kan vara till hjälp då de ska skriva egna 

texter. Barn får även kunskapen om att texter förmedlar något samt att läsaren kan få vetskap 

om saker och att olika känslor kan uppstå när man läser olika texter. Läraren bör alltså, från 

skolstart, främja barns skrivande för att de ska utveckla sin skrivförmåga. Det som läraren 

måste ha i åtanke är att alla barn har olika erfarenheter av skriftspråket och därav varierande 

bokstavsförråd och kunskap om vad bokstäver ska användas till. Det är betydelsefullt för 

läraren att veta hur barns skriftspråksutveckling ser ut. Kortfattat kan skrivutvecklingen 

beskrivas på följande vis: 

 

1. Barnet ”lekskriver” och härmar sina förebilder.  

2. Barnet skriver symboler för att komma ihåg. 

3. Barnet utvecklar ett eget system av tecken som har en praktisk betydelse för dem 

själva.  

4. Barnet skriver tecken (ABC… etc.) som har likadan betydelse och brukas av alla inom 

en viss språkgemenskap.  

 

När barnet börjar använda symboler och tecken för att beskriva ord betyder detta att barnet 

förstår syftet med symboler och tecken (Björk & Liberg, 1996: s 100ff).  

 

Enligt Björk och Liberg (1996: s 106-115) är tankebok ett redskap som är betydelsefullt för 

elevernas skriftspråksutveckling. Genom att lärare och elever samtalar om vad de har gjort 

eller vad de har för funderingar blir tankarna till ord och därigenom delar de med sig av sina 

tankar och kan få idéer om vad de vill skriva om i sina tankeböcker. Att barnen ritar i sina 

tankeböcker är ett sätt att reflektera över deras erfarenheter och bearbetar de. En del barn kan 
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kanske inte tillräckligt många bokstäver för att kunna bearbeta sina tankar via skriften men 

läraren ska då uppmuntra barnen att skriva de bokstäver/ord som de kan och sedan rita. 

Eleverna ska uppmuntras till att använda skriften och inte vara rädda för att prova skriva på 

egen hand. Läraren ska visa hur viktigt skriftspråket är, genom att bland annat använda 

tankeboken som kommunikationsmedel mellan lärare och elev. Läraren besvarar elevernas 

tankar genom att ställa frågor och ge kommentarer i tankeboken som eleverna sedan får svara 

och ge respons på, skriftligt eller muntligt. Då barnen inte själva kan läsa läser lärare och elev 

tillsammans. Då läraren skriver i tankeböckerna kan hon använda de ord som barnet 

exempelvis har stavat fel för att se om barnet använder sig av lärarens sätt att stava. 

Tankeboken är ett bra redskap för att följa barns skrivutveckling och läraren kan se till varje 

enskilt barns behov och förutsättning för att ge extra stöd om detta behövs. Barnen ser även 

sin egen skrivutveckling (metakogniterar) och genom att samtala med barnen kan de 

reflektera över hur de lär. När barnet blir medvetet om sitt lärande (metakognition) och sin 

utveckling kan detta stärka skriftspråksutvecklingen. Tankeboken kan även läsas av 

föräldrarna för att de ska få en bild av hur det går för deras barn i skolan.  

 

4.4 Teorier om och metoder för lärares arbete med barns läs- och 

skrivutveckling 
Carina Fast har arbetat som lågstadielärare men är nu forskare och lärare vid Uppsala 

Universitet. Fast (2007) beskriver i sin avhandling att det finns två inriktningar, inom de 

teorier som beskriver läs- och skrivinlärning. Den ena inriktningen hävdar att det finns en 

speciell tidpunkt, då barnet är moget för att lära sig läsa och skriva. Den engelska forskningen 

kallar detta för reading readiness. Skolans undervisning och metoder ligger till grund för 

barnets läs- och skrivinlärning och undervisningen består ofta av böcker och bokstavsträning. 

Den andra inriktningen betonar skriftspråket och betydelsen av hur det tydliggörs för det lilla 

barnet på olika vis. Individuellt och i samspel med andra skaffar sig barnet erfarenheter om 

läsning och skrivning. Här finns det ingen direkt plats eller verksamhet för när barnet lär sig 

läsa och skriva utan läs- och skrivutveckling kan ske i hemmet likaväl som på lekplatsen och i 

varuhuset. Den engelska forskningen benämner detta literacy (Fast, 2007: s 31).  Fast (2007: s 

33ff) beskriver flera forskares olika definitioner av ordet literacy. Definitionerna är många 

och Fast använder sig av definitionen ”språkliga aktiviteter” (läsning och skrivning). Enligt 

Brian Street och ett flertal andra forskare, som Fast nämner i sin avhandling, anses literacy 
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inte endast vara teknisk kunskap utan läsning och skrivning påverkas av en människas 

omgivning och vilka sammanhang hon deltar i.  

 

Vad gäller läs- och skrivundervisningen talar man ofta om två motsatta metoder, den 

syntetiska metoden och den analytiska metoden. Inger Andersson (1986) beskriver den 

syntetiska metoden, eller ljudmetoden, vilken innebär att barnet lär sig bokstäverna var och en 

för sig samt bokstavens ljud och utseende. Barnet lär sig så småningom fler bokstäver, vilka 

kan sätta ihop till ord och därefter ska barnet kunna läsa och skriva. Metoden kallas för 

bottom-up eller phonics av den engelska forskningen.  

 

Den analytiska metoden, vilken skiljer sig från den syntetiska metoden och innebär att läraren 

utgår ifrån en text som hon arbetar med tillsammans med sina elever. Därefter bryts texten ner 

texten till meningar, ord och bokstäver.  Här kan barnet lära sig ordbilder. Metoden namnges 

av den engelska forskning som whole language eller top-down. De två olika 

tillvägagångssätten för läs- och skrivinlärning har gett upphov till debatter både i Sverige och 

i andra länder (Fast, 2007: s 32). 

 

Fast hänvisar i sin diskussion till professor Brian Street, som undervisar på University of 

Pennsylvania. Han menar att den syntetiska metoden och den analytiska metoden har en sak 

gemensamt och det är att flertalet lärare behandlar läsning och skrivning som föremål för 

analys istället för att nyttja dem. Läs- och skrivundervisning, som ska vara meningsfull och 

knyta an till elevernas erfarenheter, blir istället övning (Fast, 2007: s 32). 

 

Som ett exempel på en sådan undervisning beskriver Fast (2007: s 32) kortfattat den nya 

zeeländska professor Marie Clays forskning, kring barns läs- och skrivinlärning. Clay (1966) 

menar att barns läs- och skrivutveckling sker från tidig ålder och utvecklas successivt, då de 

medverkar i sociala sammanhang, detta kallar Clay för emergent literacy.  

 

Björk och Liberg (1996: s 10), som intar samma hållning som Street och Clay som tidigare 

nämnts, påpekar att grundskolans största uppgift är att skapa motiverade elever som vill och 

vågar läsa och skriva. För att det ska ske bör eleverna få möjlighet till att lära sig olika läs- 

och skrivtekniker, för att så småningom kunna hitta sin egen metod. Vilken läs- och 

skrivteknik som är bäst, som framgått ovan, har länge diskuterats, men Björk och Liberg 

(1996: s 11) vill visa på att de olika metoder/tekniker som finns kan stödja varandra i läs- och 
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skrivutvecklingen. Det som poängteras är att barn lär sig läsa och skriva när detta sker i 

meningsfulla sammanhang och att de första stegen i utvecklingen sker i samspel med andra. 

Barns utveckling fortskrider då de lär sig fler och fler läs- och skrivmetoder. I möte med 

skriftspråket utvecklar barn skriftspråklig medvetenhet och den fonologiska medvetenheten 

utvecklas genom lek och forskning med språket. I barns läs- och skrivutveckling är det av stor 

betydelse att den vuxne ger stöd och handledning. Björk och Liberg (1996: s 11) understryker 

att tala, läsa och skriva sker i samspel med varandra.  

 

Som tidigare nämnts ska flera olika arbetsmetoder (individuell läsning/skrivning, gemensam 

läsning/skrivning etc.) erbjudas i undervisningen men också varierande uttrycksformer. Då 

eleverna själva kan utforma sitt arbetssätt ger detta goda förutsättningar till utveckling och 

lärande. Men då uppstår ett problem för alla pedagoger, hur tillgodoser vi 20-25 barn 

samtidigt? Björk och Liberg (1996) menar att högläsning och gemensamt skrivande är ett 

givande arbetssätt, då eleverna får gemensam grund att stå på i det fortsatta arbetet. Att 

samtala kring böcker som lästs ger eleverna tid för reflektion. De kan tillsammans arbeta med 

språket (laborera), skriva gemensamt och individuellt samt arbeta med de estetiska 

uttrycksformerna (drama, bild, dans/rörelse och musik). Här går läsning och skrivning hand i 

hand.  

 

Björk och Liberg hänvisar till Vygotsky (1986), den ryska psykologen, som menar att det är 

pedagogens roll, att via elevers lärande, medvetet bidra till elevers utveckling. Han menar 

vidare att det finns potentiella utvecklingszoner. En zon utmärker det som barnet redan kan, 

den andra zonen är det som barnet inte kan individuellt utan endast i samspel med andra. I 

denna andra zon behöver barnet stöd och handledning för att så småningom kunna genomföra 

något på egen hand. Det är den sistnämnda zonen som är mest betydelsefull att arbeta med. 

Pedagoger ska sträva efter att på alla vis främja elevers utveckling till att bli självständiga 

individer (Björk & Liberg, 1996: s 12ff) 

 

För att nå god läs- och skrivutvecklingen för varje elev, är det också betydelsefullt att 

utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt. Det är på så vis undervisningen kan förbättras 

och fler behov kan tillgodoses (Björk & Liberg, 1996: s 12ff).  

 

Samtalen mellan barn och vuxna, då de läser och skriver, är mycket betydande när barnet ska 

få en förförståelse för att sedan kunna förstå och tolka texten. Samtalen ska göra att barnet 
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tillämpar sina tidigare kunskaper och erfarenheter genom att bearbeta texten med tillexempel 

egna slutsatser (Björk & Liberg, 1996: s 24ff). När eleverna kan läsa på egen hand är det 

viktigt att eleverna får samtala kring de gemensamma upplevelser och på vis bearbeta texten 

tillsammans. Här kan alla elever reflektera kring det lästa, då de har en gemensam grund att 

utgå ifrån. Här knyts det gemensamma till egna erfarenheter och kunskaper vilket är 

betydande elevers läs- och skrivutveckling. Samtalet bidrar till att varje individ delar med sig 

av sina och lyssnar till andras erfarenheter, kunskaper och tankar och på så sätt utvecklas både 

elever och lärare(n) (Björk & Liberg, 1996: s 86ff).  

 

Läsning och skrivning används för olika syften, det som är gemensamt är att de måste vara 

aktiva och meningsfulla. Kärnan till att skapa ett livslångt läs- och skrivintresse är att 

aktiviteterna är lustfyllda, men även att individen kan nyttja läsandet och skrivandet på olika 

vis. När människan läser och skriver tar man del av andras tankar och åsikter. Utifrån detta 

reflekterar individen över det lästa och skrivna och får andra människors perspektiv på saker 

och ting. Läsning och skrivning utvecklar individen, genom att man tar del av andras tankar 

och åsikter och reflekterar över dem men även genom att få respons på sina egna synpunkter 

och ta till sig och reflektera över dem. Genom att läsa och skriva regelbundet medför detta en 

medvetenhet om skriftspråkets funktion och syftet med läsning och skrivning (varför och hur 

man läser och skriver) (Björk & Liberg, 1996: s 22ff).  

 

4.5 Läsning och skrivning finns överallt 
I en intervju hävdar Fast (Forskning.se, 2007b) att populärkulturen ger barnen tidiga läs- och 

skrivkunskaper, exempelvis då barn tar del av Pokémonkort, leksakskataloger och dataspel. 

Även vardagens olika aktiviteter som inköp i en matbutik, kan barnen känna igen logotyper 

och reklam. Fast menar vidare att förskolan och skolan inte tar tillvara på barns erfarenheter 

och använder dem i verksamheten utan det är endast några erfarenheter som får komma till 

uttryck. Skolan värdesätter barns läs- och skriverfarenheter från populärkulturen lågt enligt 

Fast, vilket kan bero på att läs- och skrivundervisningen sammankopplas med böcker. Även 

om kursplanen i svenska har omarbetats, så att film, drama och skönlitteratur lyftes fram som 

en del av undervisning visar Fasts undersökningar att de tre uttrycksformerna mycket lite. 

 

Om elevernas erfarenheter ligger till grunden för undervisningens innehåll eller form, blir det 

lättare för eleverna att erövra nya kunskaper, då de har något att relatera till. Detta betyder 
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dock inte att elevernas intresse och kunskap ska styra undervisningen till fullo, skolan har ett 

uppdrag att följa (Skolverket, 2006). Fast betonar att de erfarenheter barn har delar de med sig 

till andra av har ingen betydelse. Då alla har liknande erfarenheter inom populärkulturen, till 

exempel via dataspel får social, kulturell och ekonomisk bakgrund mindre betydelse. Fast 

menar att sammanhanget mellan hem och skola kan göras genom ett så kallat ”tredje område”. 

Populärkulturella och traditionella texter och erfarenheter sammanförs istället för att 

särskiljas. Den sociala och kulturella omgivning som barn befinner sig i har betydelse för 

vilka läs- och skrivverksamhet de får erfara. De sociala erfarenheterna, som till exempel språk 

och religion, visar sig kanske i form av berättelser, sånger och böner. Barnens erfarenheter 

speglar sig sedan i skriften, där de till exempel skriver önskelistor och ritar logotyper. Det 

centrala är läs- och skriverfarenheterna. Fast understryker att om eleverna inte kan relatera till 

texterna som finns i skolan kan de få en känsla av främlingskap (Forskning.se, 2007b). 

 

5 PROBLEMPRECISERING 
Syftet med uppsatsen är att studera hur en svensklärare på en svensk skola i södra Spanien 

arbetar med läs- och skrivutveckling. Min problemprecisering är följande: 

 

Hur bedriver svenskläraren läs- och skrivundervisningen och hur ser de yngre elevernas 

lärande ut relaterat till lärarens undervisning? 

  

6 METOD, MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE 
Studenterna på Lärarutbildningen har varje termin verksamhetsförlagda utbildningen, VFU 

(benämns härefter VFU). VFU har genomförts på en svensk skola i södra Spanien. Det är en 

liten skola där alla elever går tillsammans från förskoleklass till år sex. I skolan arbetar två 

lärare, en lärare med inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen (benämns härefter 

svenskläraren) och en lärare med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

VFU pågick i fem veckor och under denna period observerades svenskläraren och sex elever 

mellan sju och nio år (år 1-3 i grundskolan). Under praktikveckorna genomfördes 

observationer, intervjuer och diagnostiseringar. 

 

Observationer, intervjuer och diagnostisering har valts som metod för att ta reda på hur läs- 

och skrivundervisningen ser ut och hur eleverna lär. Observationerna genomfördes under de 

lektioner svenskläraren ledde undervisningen. Intervjun med svenskläraren gjordes efter 
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skoltid och intervjuerna med eleverna genomfördes på lektionstid. Diagnostisering av 

eleverna kunde göras genom observationernas resultat. Innan redovisningen av metod, 

material och genomförande presenterar jag svenskläraren och observationseleverna. 

 

6.1 Etiska överväganden 
Jag har utgått ifrån forskningsetiska principer när undersökning genomförts. Det finns fyra 

krav som benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kvale, 1997). 

 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera respondenten om deras roll i 

undersökningen, om deltagandet är frivilligt och syftet med undersökningen. Samtyckeskravet 

är att forskarens ska ha respondentens samtycke att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet menas att privat data om respondenten inte får lämnas ut, det vill säga 

att de förbli anonyma. Nyttjandekravet är att informationen som forskaren inhämtar inte får 

användas för kommersiellt bruk och andra icke-vetenskapliga syften (Kvale, 1997). I 

uppsatsen benämns barnen vid fingerade namn.  

 

6.2 Svenskläraren 
Svenskläraren är en medelåders kvinna som arbetat i svenska skolan i över tolv år. Hon är 

grundskollärare med inriktning mot svenska och samhällsorienterade ämnen. Hon har svenska 

som modersmål men har under åren i Spanien lärt sig flytande spanska.  

 

6.3 Observationseleverna  
Nedan följer en kort presentation av de sex elever som jag har observerat under fem veckor. 

Jag valde eleverna dels för att de har olika kulturella bakgrunder. Barnens föräldrar kommer 

från Sverige, England, Frankrike och Persien, vilket gör att många av dem är flerspråkiga. 

Valet baserades även på att eleverna, enligt svenskläraren, skiljer sig åt i sin läs- och 

skrivutveckling.  

 

6.3.1 Fredrik 7 år 

Fredrik är sju år och går år ett i grundskolan. Pappan kommer från Sverige och mamman från 

Frankrike. Han föddes i Sverige och därefter flyttade familjen till Spanien. Pappan talar 
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svenska med barnen och mamman franska och svenska. Föräldrarna talar engelska med 

varandra. 

 

6.3.2 Sean 7 år 

Sean är sju år och går år ett i grundskolan. Seans pappa kommer från England och är både 

engelsk- och svensktalande. Mamman kommer från Sverige och talar svenska med Sean. 

Familjen använder både engelska och svenska i hemmet. 

 

6.3.3 Sebastian J. 7 år 

Sebastian J. är sju år och går år ett i grundskolan, men läser och skriver enligt läraren som en 

elev i årskurs två och arbetar också med material för år två. Hans föräldrar kommer från 

Sverige och har svenska som modersmål.  

 

6.3.4 Daniela 7 år 

Daniela är sju år och går år ett i grundskolan. Hon har persiska föräldrar men Daniela föddes i 

Sverige. Familjen talar både persiska och svenska hemma. 

 

6.3.5 Sandra 9 år 

Sandra är nio år och går år tre i grundskolan. Familjen är svensk men har bott i Norge där 

Sandra är född och uppvuxen. Svenska är Sandras modersmål men trots detta pratar hon helst 

norska hemma.  

 

6.3.6 Sebastian K. 9 år 

Sebastian K. är nio år och går år tre i grundskolan. Familjen kommer från Sverige och har 

svenska som modersmål.  

 

6.4 Observation som metod 
Patel och Davidson (2003: s 87ff) menar att observation är det vanligaste och bästa verktyget 

för att skaffa information om vardagligt liv. Vidare beskrivs observation som en god 

vetenskaplig teknik för att få information om områden som berör handling, uppförande och 

händelseförlopp i naturliga situationer. En nackdel som vanligtvis lyfts fram är att 

observationer ofta är tidskrävande.  
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Det är av stor betydelse att observatören bestämmer sig för vad och hur man ska observera. 

Det finns olika sätt att observera på. Observatören kan föra egna anteckningar som man 

samtidigt eller vid ett senare tillfälle tolkar och analyserar (Karlstad universitet, 2007a).  

 

6.4.1 Varför observera? 

Observation som metod har valts för att få information kring elevernas läs- och skrivförmåga. 

Att observera elever under en längre tid kan vara till nytta för observatören då en helhetsbild 

av eleverna kommer till uttryck, men dock endast under den period som de observeras, 

eftersom elever ständigt är i utveckling och helhetsbilden förändras med tiden.   

 

6.4.2 Syftet med observation 

Syftet med observation är att få en helhetsbild av elevernas läs- och skrivförmåga samt att få 

ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv på hur material och undervisning uppfattas. Med 

hjälp av observationer ska följande frågor besvaras:  

 

1. Hur ser läs- och skrivundervisningen ut på skolan?  

2. Vilka arbetssätt använder läraren sig av? 

3. Arbetar läraren med språket och lägger hon vikt vid samtalets betydelse? 

4. Hur fungerar kommunikationen mellan lärare och elev/elever under lektionstid? 

5. Hur läser respektive skriver eleverna? 

6. Vad har läraren för förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn och syn på lärandet? 

7. Synliggör läraren elevernas eget lärande och utveckling (elevernas metakognition)? 

 

6.4.3 Hur genomförs en observation?  

När observatören har bestämt sig för vad som ska observeras ska observatören fundera på hur 

man ska observera. Frågor som observatören bör ha i åtanke: 

 

- Hur länge ska observationen pågå? 

- Hur många personer ska följas? 

- Ska observatören rikta in sig på ett specifikt ämne och följa flera lärares undervisning? 

- Hur många lärare eller arbetslag ska observeras? 

- Ska observatören välja specifika eller slumpmässiga lektioner? (Karlstad universitet, 

2007c). 
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6.4.4 När ska man observera? 

Observationerna ska genomföras när eleven läser, skriver och kommunicerar i olika 

situationer. Även om observationerna görs i naturliga sammanhang, det vill säga i elevens 

vardagliga skolarbete, måste en del frågor betraktas: Känner sig eleven trygg i positionen som 

läsare? Är texten intresseväckande för eleven? Hur engagerad är eleven att i skrivarbetet? Hur 

är situationen under diskussion och samtal och får eleven sin röst hörd? Det är betydelsefullt 

att eleven får bra förutsättningar för att göra sitt bästa och att flera observationer genomförs i 

olika situationer. Det är A och O att elever har ett bra självförtroende för att läs- och 

skrivförmågan ska komma till uttryck (Skolverket, 2004a: s 6-7). 

 

Under fem veckor har en svensklärare och sex elever observerats. Eleverna är mellan sju och 

nio år. Observerationerna har ägt rum under svensklärarens lektioner där läsning och 

skrivning har varit en del av verksamheten. Under observationerna har både fältanteckningar 

och dialoger ägt rum. Fältanteckningarna har sedan tolkats och analyserats och finns 

presenterade i resultatdelen. 

 

6.5 Intervju som metod 
Inom pedagogisk forskning är intervju en förekommande metod. Fast (2007: s 47) talar om 

Pierre Bourdieu (1993/2002: s 608), som anser att intervjuer är som sociala förhållanden 

mellan människor. Förhållandet är mellan människorna påverkar intervjun, men även om 

personerna som deltar i intervjun har likasinnade tankar och föreställningar menar Marie 

Karlsson (2006: s 68). 

 

Enligt Fast (2007: s 47ff) understryker Bourdieu (1993/2002: s 608) att intervjuaren är den 

som styr över intervjun och vad som sedan skrivs och presenteras. Det är viktigt att ha i 

åtanke vilka följder ”maktspelet” kan ha. Det som är viktigt är att intervjuaren ska ge intryck 

av en god stämning så att den intervjuade kan vara sig själv. Intervjuaren ska tänka på 

tonläget och vilka frågor som ställs samt att den som intervjuar kan sätta sig in i andras 

situationer.  

 

Intervjuer grundar sig på frågor, vilket betyder att den person som blir intervjuad måste vara 

villig att svara på frågorna. Syftet med intervjuer, menar Patel och Davidson (2003: s 69ff) är 
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relaterat till intervjuarens egen målsättning. Det som är betydande är hur informationen 

kommer att användas och om intervjupersonen förblir anonym eller inte. Denna information 

måste vara tydlig för personen som blir intervjuad. Förhållandet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen är viktigt, då intervjupersonens tankar och känslor är i fokus. Den som 

intervjuar måste visa intresse och förståelse för de intervjuades svar. 

  

En intervju kan utformas (vad gäller typ av frågor, innehåll och ordning) på olika vis, detta 

kallar Patel och Davidson (2003: s 71ff) för standardisering. Vidare beskrivs vikten av hur 

intervjupersonen kan relatera till och tolka frågorna utifrån tidigare erfarenheter och 

förutsättningar. Detta kallar Patel och Davidson för strukturering.  

 

Jag har valt att använda mig av den intervju som Patel och Davidson (2003:s 78ff) kallar för 

kvalitativ intervju, som har en låg standardisering, vilket betyder att frågorna ger möjlighet för 

intervjupersonen att svara med egna ord. Intervjun har en hög grad av strukturering, då 

frågorna ställs i en bestämd ordning. I en kvalitativ intervju är den som intervjuar och den 

som blir intervjuad i ständig kommunikation. Samtalet grundas på en meningsfull och 

sammanhängande diskussion.  

 

Intervjuer används som metod för att få information om svensklärarens och elevernas syn på 

läs- och skrivundervisningen och som ett komplement till observationernas resultat och mina 

uppfattningar kring dem.  

 

6.5.1 Val av intervjupersoner 

En intervju har genomförts med svenskläraren, då hon har kunskap om elevernas läs- och 

skriverfarenheter samt vart de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. En gemensam 

intervju gjordes med observationseleverna dels för att de skulle kunna diskutera och svara på 

frågorna tillsammans och för att alla skulle vara delaktiga och bidra med sina tankar och 

åsikter, men även för att jag ville att de skulle få ta del av vad några klasskamrater tyckte. 

Efter den gemensamma intervjun genomfördes även så kallade miniintervjuer. Miniintervjuer 

genomförs enskilt med varje elev för att kompletterar observationerna (Karlstad universitet, 

2007d). 
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6.6 Diagnostisering som metod 
Syftet med diagnoser är att de ska ge läraren insikt om elevernas inlärningsprocess, styrkor 

och svagheter, strategier och metakognition. Läraren kan få kunskap om sitt arbete, sin 

undervisning, sina metoder och material 1. 

 

Eleverna har observerats i situationer, som gett information om deras förmåga att läsa, skriva 

och vara delaktiga i sociala sammanhang, där kommunikation, förmåga att samarbeta och 

uttrycka sig är i fokus. Fältanteckningarna från observationerna har använts för att 

komplettera diagnostiseringen.  

 

6.6.1 Presentation av diagnosmaterial 

Nedan beskrivs de fyra diagnosmaterial som använts under studien. 

 

6.6.1.1 Språket lyfter! 

Skolverkets diagnosmaterial heter Språket lyfter! och bearbetar elevernas förmåga att 

kommunicera (delta i språkliga aktiviteter, förmåga att samarbete och uttrycka sig), läsa och 

skriva (Skolverket, 2004a). Det som understryks är att ett diagnosmaterial alltid syftar på att 

få information om ”det aktuella läget” som Skolverket (2004a) kallar det, eftersom denna 

information är betydande för skolans kommande arbete. Diagnosmaterialet ska även 

tydliggöra för eleverna vad de lärt sig och hur de lär sig 

 

Språket lyfter! består av ett observationsschema med som behandlar elevers förmåga att 

kommunicera, läsa och skriva. Schemat har tre huvudrubriker. Den första huvudrubriken är 

”Kommunikation - uttrycka sig själv - lyssna på andra”, med fokus på språklig aktivitet, 

uttrycks- och samarbetsförmåga. Den andra är ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: 

förskoleklass – skolår 2”, med fokus på läs- och skrivintresse och förmåga att läsa och skriva 

och den tredje är ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5”, med fokus 

på läs- och skrivintresse och läs- och skrivförmåga. 

 

 

                                                 
1 Stencil från kursen tal-, läs- och skrivinlärning (DIA:149) som lyfte fram Skolverkets syfte med diagnos. 
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6.6.1.2 LUS – LäsUtvecklingsSchema  

LUS är en förkortning av läsutvecklingsschema. Det har utvecklats av Birgita Allard, 

Margaret Rudqvist och Bo Sundblad. Syftet med LUS är att läraren ska få information om var 

eleverna ligger i sin läsutveckling, så att verksamheten kan planeras utifrån var eleverna 

befinner sig (Allard m.fl., 2007). Enligt Lpo94 (Skolverket, 2006) ska läraren utgå ifrån 

elevers förutsättningar och kunskaper i skolverksamheten. LUS omfattar två scheman. Det 

första schemat använder läraren sig av när hon diagnostiserar eleverna, det så kallade ”LUS-

protokollet”. Det andra schemat heter ”Min läsutveckling”. Här dokumenterar lärare och elev 

tillsammans och diskuterar var eleven befinner sig i sin läsutveckling.  

 

LUS består av tre faser och nitton steg. Första fasen kallas Fas 1 Utforskande och innehåller 

steg 1-12, som omfattar elevernas tidiga läsutveckling, då de läser ett par ord på varje sida i en 

bok och där text och bild relaterar till varandra. Det som är i centrum i de första stegen är 

läsförståelsen. Från steg 11 kan eleven använda sig av lässtrategier och arbetar med att befästa 

sin förmåga att läsa böcker som innehåller färre bilder och mer text. Med tiden försvinner 

fokus på avläsning. Författarna betonar att de vuxna har en viktig roll i barnets läsutveckling 

och att deras förhållningssätt påverkar barnets kommande utveckling, men även att barnets 

läslust är en betydelsefull faktor i läsutvecklingen (Allard m.fl., 2003: s 54).  

 

Efter punkt 12 börjar den andra fasen, som heter Fas 2 Expanderande, som innehåller steg 13-

17, 18a, 18b, 18c och 19. Nu har barnet erfarenhet av lässtrategier och texterna blir längre och 

svårare (Allard m.fl., 2003: s 78). 

 

Den sista fasen benämns Fas 3 Litterat läsande. Här använder eleven hypotetiskt tänkande för 

att dra slutsatser. Texter kan innehålla svåra ord som är främmande för elever, som gör att de 

måste läsa med eftertanke. Detta kommer till uttryck vid grundskolan senare år och i 

gymnasieskolan (Allard m.fl., 2003: s 107).  

 

6.6.1.3 God läsutveckling – Kartläggning och övningar 

God läsutveckling – Kartläggning och övningar bygger enligt författarna på det senaste 

decenniets forskning kring läsprocessen (Lundberg m.fl., 2005: s 5ff). 

 

Materialet består av två scheman som behandlar elevers läsförmåga. Första schemat, ”Elevens 

läsutveckling”, använder läraren då hon observerar. Andra schemat kallas ”Min 
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läsutveckling” och är elevens eget schema, där lärare och elev tillsammans markerar vilka 

steg eleven klarat av. Även här är syftet med materialet att läraren ska få information om 

elevers läsförmåga och en grund att stå på för att vidare kunna planera verksamheten. Varje 

schema är uppdelat i fem dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse. De olika dimensionerna består sedan av olika steg. 

Nedan beskrivs dimensionerna mycket kort (Lundberg, m.fl., 2005: s 6, 8). 

 

Fonologisk medvetenhet innebär att barnet har förmågan att förstå att bokstäverna 

representerar ljud och att orden som talas går att dela upp. Jag ger exempel ur schemat Min 

läsutveckling: fel, fyra och fisk börjar på f (steg fyra), tar man bort l från leka blir det eka 

(steg sju), om man byter ut o, i sol, mot i blir det sil (Lundberg m.fl., 2005: s 11-18). 

 

Ordavkodning är när barnet är på väg att ”knäcka läskoden” eller kan knäcka den. Att barnet 

har knäckt läskoden betyder inte att barnet kan läsa flytande. Det är en lång process innan 

barnet kan avkoda ord automatiskt. Barnet måste ha stött på orden i olika sammanhang och 

förstått deras innebörd. Till exempel att barnet känner igen ordbilder på förpackningar och 

skyltar (steg tre), känner igen ord som hej, jag, och (steg fem), kan läsa ord som spel, gris, 

blöt (steg åtta) (Lundberg m.fl., 2005: s 11-18). 

 

Flyt i läsningen innebär att barnet kan läsa obehindrat med inlevelse och använda sig av 

pauser och rösten för att få olika tonlägen. Flytet i läsningen beror på vilken text barnet läser, 

hur bekant barnet är med orden och hur mycket barnet har tränat på texten. Även en duktig 

läsare kan staka sig, på grund av bristande förförståelse och obekanta ord i texten. Att kunna 

läsa med flyt hänger samman med läsförståelsen samt att läsaren kan känna igen ord samtidigt 

som den förstår dem. Det kan innebära att barnet läser bok, sol, spel flytande (steg ett), läser 

barnserier (steg fem), läser en bok med ökat textomfång och få bilder (steg sju) (Lundberg 

m.fl., 2005: s 11-18). 

 

Läsförståelse betyder att barnet förstår det de läser. Detta innebär att barnet kan dra slutsatser 

om vad som skett i en text, till exempel: ”Maja kom farande ner för trappa. Henrik rusade 

iväg för att få tag på en doktor” (Lundberg m.fl., 2005: s 15). Förstår barnet vad det läst, kan 

barnet dra slutsatsen att Maja har skadat sig. Olika faser i läsutvecklingen innebär exempelvis 

att barnet läser och förstår ett stycke (steg fem), kopplar det lästa till egna 
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erfarenheter/kunskaper (steg sju), läser och följer instruktioner (steg nio) (Lundberg m.fl., 

2005: s 11-18). 

 

Läsintresse är A och O för att läsutveckling ska ske hos eleverna menar författarna. Med 

intresseväckande texter fångas eleverna, vilket gör att de finner läsningen rolig och lustfylld. 

Exempelvis kan det innebära att eleverna läser spontant (steg fyra), går ofta till biblioteket 

(steg sex), är en ”bokslukare” (steg nio) (Lundberg m.fl., 2005: s 11-18). 

 

6.6.1.4 SUS - SkrivUtvecklingsSchema 

SUS står för skrivutvecklingsschema och Birgita Allard och Bo Sundblad har tillsammans 

utvecklat detta schema. SUS kan användas av lärare för att få information om elevers 

skrivutveckling, för att kunna planera den fortsatta verksamheten och för att barnen ska uppnå 

målen som finns i Lpo94 gällande skrivkunskaper (Allard & Sundblad, 2007). SUS 

diagnostiserar stavning, övriga konventioner och språkbehandling som bedöms parallellt 

(Allard & Sundblad, 2007).  

 

7 RESULTAT OCH ANALYS 
Analysen av observationer, intervjuer och diagnoser delas in i två avsnitt som först 

presenterar intervjun med svenskläraren och därefter observationerna. Sedan följer analysen 

av intervjuerna med observationseleverna, därpå observationerna och diagnostiseringen. 

 

7.1 Läraren i svenska skolan 
Avsnittet kommer att inledas med en presentation av intervjun med svenskläraren och därefter 

presenteras resultatet av observationerna. 

 

7.1.1 Resultat av intervju 

 
Hur ser Din barnsyn ut? 

Svenskläraren menar att hon inte vet om hon kan skilja på barnsyn och människosyn, då hon 

menar att synen på barn och människor är densamma. Hon beskriver vidare att vi måste tänka 

på att vårt sätt att se på barn präglar vårt umgänge med dem. Vi lärare möter, umgås och 

fostrar barn och hon poängterar hur viktigt det är att veta vilka föreställningar man har. Vidare 

menar svenskläraren att ibland kolliderar de värderingarna som vi tror att vi har, med det vi 
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uttrycker gentemot barnen. Svenskläraren lyfter att vi lärare är förpliktigade att ha en viss 

barnsyn när vi genomför vårt uppdrag, oavsett vår uppväxt, uppfostran eller andra faktorer.  

 

Hennes egen barnsyn består av ”grundpelare”, som hon kallar det. Alla barn ska ha lika 

rättigheter och flickor och pojkar ska behandlas lika. Barn får inte diskrimineras på grund av 

föräldrarnas ”laster eller synder”. Barns intresse och behov ska alltid prioriteras. Barn som är 

tillräckligt mogna och som kan uttrycka sin tankar och åsikter ska få göra detta, och deras 

synpunkter ska bli respekterade. Barn ska vara en fullvärdig dialogpartner i dem mån de kan. 

Hon lyfter vikten av att barn ska ha vuxna som vägledare som stöttar dem för att utveckla 

deras förmåga att uttrycka sina synpunkter och stå upp för sina rättigheter och åsikter. I skolan 

får eleverna därför träna på att ta initiativ, vänta på sin tur och lyssna på andras synpunkter 

och besvara dem och så vidare. Hon tycker det är viktigt att tydliggöra för barn att deras 

fantasi och kreativitet är betydelsefull och att det är vi lärare som ska ge barn ”näring”, som 

hon uttrycker det, för att de ska använda och utveckla sin fantasi och kreativitet.  

 

Svenskläraren avslutar med att beskriva sin syn på dagens samhälle. Hon menar att samhället 

idag är mer individualistiskt än förr i tiden och att det är självklart att barn betraktas och 

bemöts som självständiga, vilket svenskläraren själv tycker är viktigt. Hon frågar sig dock om 

det alltid kan vara lätt för barn att hela tiden behöva tänka och välja på egen hand istället för 

att följa självklara instruktioner.  

 

Hur ser Din kunskapssyn ut? 

Svenskläraren inleder med att man först och främst bör tänka på vad kunskap egentligen är. 

Är det faktakunskap, färdighet, förståelsekunskap, förtrogenhetskunskap? Hon menar att det 

är mycket viktigt att veta vilken kunskapssyn man har, då den påverkar vilka 

undervisningsmetoder man använder men även vilka strategier man använder för att utveckla 

undervisningen.  

 

Vidare beskriver svenskläraren att varje barn ska bli sedd som den individ han eller hon är, en 

individ med mängder av erfarenhet och kunskap, som vi lärare ska hjälpa till att locka fram. 

Hon poängterar att skolan står för en del av kunskapsförmedlingen men att livet utanför 

skolan är en stor och betydande källa för barns kunskapsinhämtning. Svenskläraren 

sammanfattar sin kunskapssyn i form av fyra punkter: 

 

32 



- Kunskap är föränderlig och förnybar 

- Kunskap är kännedom om hur man söker kunskap, sållar och kritiskt granskar den.  

- Kunskap är när man använder erfarenheter och färdigheter 

- ”Vägen till kunskap kan vara mer värd än själva kunskapen”. 

 

Svenskläraren berättar att hon inte endast är lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen, 

utan även textillärare. Hon beskriver sin dröm att få arbeta mer praktiskt än vad hon gör idag, 

eftersom ”det man gör fastnar i kroppen”. Skolans rådande förhållanden tillåter inte detta 

menar hon.  

 

Hur ser Din syn på lärande ut? 

Svenskläraren inleder med att påpeka att vi människor lär oss konstant, i skolan, i samhället 

och i samspel med andra människor. Svenskläraren beskriver sina mål med lärande(t). Hon 

menar att alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och samtidigt stimuleras till att 

använda hela sin förmåga. Hon försöker förstå hur barn tänker och ta tillvara på mångfalden 

av barns tankar och idéer för att stärka deras utveckling till självständighet och tillit till den 

egna förmågan. Alla barn ska känna ett behov av att lära sig någonting nytt och känna att 

inlärningssituationen är rolig, meningsfull, begriplig och hanterbar. Barn ska få möjlighet till 

att utveckla personliga strategier för att lära sig samt erbjuda dem en stimulerande och 

utmanande miljö. 

 

Svenskläraren avslutar med att lyfta fram vikten av att skapa en miljö som alla barn känner 

sig trygga i, eftersom förmågan att inhämta kunskap till största delen styrs av hur vi 

människor mår. Är barn trygga kan de koncentrera sig på att lära men känner de sig däremot 

otrygga riktas uppmärksamheten åt fel håll. ”Om ett barn uppfattar det de ska lära sig som 

viktigt lär de för livet. Om de uppfattar det som oviktigt lär de sig för stunden” 

(Svenskläraren, 2007-10-15). 

 

Hur ser Du på skolans läs- och skrivundervisning? 

Svenskläraren anser att skolans läs- och skrivundervisning fungerar bra. Lärarna har nyligen 

haft en kontroll, som visade att alla barn kan koppla ihop bokstävernas namn och ljud med rätt 

”bokstavssymbol”. Lärarna på skolan kan fritt välja material till eleverna, vilket de finner 

mycket positivt, då de kan individanpassa undervisningen. Svensklärarens uppfattning är att 

alla barn tycker om att träna på ABC och läsläxan, vilket hon menar är positivt för deras läs- 
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och skrivutveckling. Hon menar vidare att all undervisning på skolan stödjer och utvecklar 

alla barns läs- och skrivförmåga, då de arbetar mycket med läsning och skrivning.  

 

Hur ser Du på språket och dess betydelse? 

”Språket är viktigt!” hävdar svenskläraren, både det talade och det skrivna språket. Hon 

beskriver att hon tidigt rättar stavfel och påvisar skillnaden mellan tal- och skriftspråket. Hon 

lägger stor vikt vid att ge barnen möjlighet att kommunicera i både tal och skrift, men påpekar 

att hon skulle vilja få mer tid att samtala med barnen. På grund av skolans förhållanden 

(lokalerna och den åldersintegrerade undervisningen) är detta inte möjligt dagligen, men 

svenskläraren tar tillvara på varje tillfälle som erbjuds att samtala med barnen för att de ska få 

diskutera, argumentera, berätta och beskriva. Högläsning anser svenskläraren vara av stor 

betydelse för barns språkutveckling och hennes önskan är att hon skulle få tillfälle att läsa för 

de yngre barnen varje dag. Hon menar att det är viktigt att möta olika typer av litteratur, då 

skönlitteratur är en del av vårt kulturarv.  

 

Hur synliggör Du barnens lärande (metakognition)? 

Svenskläraren tycker frågan är av stor vikt och hon menar att metakognition bör ha mycket 

positiva effekter på inlärningen då barnen blir medvetna om hur de tänker, hur de går tillväga 

när de löser ett problem eller söker i sitt minne. Hon arbetar dock inte medvetet på att 

synliggöra barnens metakognition. Hon säger sig vilja reflektera över frågan och försöka 

arbeta mer med metakognition.  

 

7.1.2 Resultat av observationer  

Min subjektiva uppfattning av svenskläraren under mina veckor på skolan är positiv. Hon 

utstrålar värme, glädje och engagemang för sitt yrke, vilket smittar av sig på både vuxna och 

barn i hennes omgivning. Hon är tydlig med vad som är acceptabelt och inte acceptabelt i 

klassrummet. Hon visar med ansiktsuttryck och kroppsspråk när hon inte gillar elevernas 

beteende och eleverna visar stor respekt för henne. De vet vilka regler som gäller och vilket 

beteende som är omtyckt respektive inte omtyckt. Detta ger troligen eleverna trygghet och 

skapar arbetsro i klassrummet.  

 

När svenskläraren samtalar med barnen eller då hon har genomgångar, till exempel av läxor 

förklarar hon noga vad hon menar. Hon är öppen för frågor och försäkrar sig om att alla 

eleverna har förstått uppgiften. När hon arbetar med de yngre barnen utnyttjar hon tavlan. 
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Hon skriver ner viktiga ord och styrker under samtidigt som hon ljudar och läser. Jag får 

intrycket av att hon samtalar med barnen på deras nivå. När hon arbetar med barnen använder 

hon synonymer och påpekar språkets betydelse. Hon uppmuntrar eleverna att hjälpa varandra 

och arbeta tillsammans om de tycker något är svårt.  

 

Det som lyser igenom under observationerna är att svenskläraren är noga med att barnen läser 

korrekt och skriver fint. Hon kräver olika mycket beroende på elevernas åldrar och var de 

ligger i sin läs- och skrivutveckling, men hon påpekar redan från skolstart hur viktigt det är att 

kunna läsa och skriva. De yngre barnen arbetar med ABC, där de övar på att forma och skriva 

bokstäverna rätt. De får inte börja på en ny bokstav förrän de kan forma och skriva den 

bokstaven de tränar på rätt. 

 

Helhetsintrycket av svenskläraren är att hon älskar sitt yrke och vill utveckla elevernas 

kunskaper och förmågor samtidigt som de har roligt tillsammans. Hon kan även lätt och 

enkelt skifta från att samtala med de yngre barnen till att samtala med de äldre barnen. Hon 

framstår som flexibel och spontan och tycks hantera komplikationer på ett bra sätt. 

 

7.2 Sex elever i svenska skolan 
Inledningsvis kommer resultatet av elevernas gemensamma intervju att beskrivas och därefter 

resultatet av miniintervju, observation och diagnostisering av varje enskild elev.  

 

7.2.1 Gemensam intervju med observationseleverna 

 

Är det viktigt att kunna läsa/skriva? Varför ska man kunna läsa/skriva? 

Barnen var överens om att det är viktigt att kunna läsa och skriva och att man är tvungen att 

kunna det, eftersom man annars inte kan läsa böcker, brev eller arbeta när man blir vuxen. När 

man kör bil så måste man läsa på skyltarna, för att få veta om man ska svänga eller hur fort 

man får köra. Skriva är bra att kunna om man vill skriva brev. Barnen har ett fadderbarn i 

Mexiko och skriver brev till henne ett par gånger om året. Barnen säger att de skriver mycket 

i skolan, i sina böcker och att de tränar ABC för att de ska skriva fint så att fröknarna kan läsa 

vad de har skrivit.  

 

 

35 



Hur lär man sig läsa/skriva? 

Barnen funderar och framför som ett förslag att man lär sig bokstäverna och sen när man kan 

många bokstäver så läser man dem och så blir det ord. Ett annat förslag var att man ljudar 

ihop bokstäverna till ord och att det är läraren som hjälper till när man ska lära sig läsa, för 

hon läser först och sen imiterar eleverna det. När barnen skulle beskriva hur man lärde sig 

skriva var alla överens om att man fick träna på att forma och skriva bokstäverna rätt och det 

gjorde alla barn i sitt ABC. De var också noga med att framföra att läraren lär barnen att 

skriva, eftersom hon skriver på tavlan eller på papper och sen tittar eleverna på hur 

bokstäverna ska se ut och gör likadant. De avslutade med att säga att det viktigaste är att man 

tränar på att läsa och skriva för då blir man duktig. Eleverna menade att läraren ofta påpekade 

hur viktigt det var att träna på att läsa och skriva.  

 

Vad läser/skriver Ni? Vad tycker Ni är roligt/mindre roligt? 

Barnen svarar att de tycker det är roligt att skriva berättelser och att man kan läsa sin egen och 

kompisarnas berättelser. De yngre barnen tycker att det är lite jobbigt att göra ABC ibland 

men de vet att det är för att de ska lära sig bokstäverna och för att de ska lära sig att skriva 

fint. De äldre barnen som har Läxboken (blå) tycker den är bra för där skriver man om allt, sitt 

favoritdjur, vad man gjort under helgen eller vad man lärt sig i veckan, både i skolan och 

hemma. De tycker det är roligt när man ska skriva och rita.  

 

Barnen tycker om att läsa men en elev påpekar att boken måste vara intressant annars är det 

tråkigt att läsa. Astrid Lindgrens böcker tillhör barnens favoriter, för hennes böcker kan vara 

roliga, lite hemska, spännande och ibland blir man till och med ledsen. De tycker om att 

skriva berättelser i sina ”Berättelseböcker” och att skriva om intressanta saker, till exempel 

olika djur eller att få göra egna böcker och collage. 

 

Har ni tänkt på hur mycket vi läser/skriver varje dag utan att vi tänker på det? 

Barnen tänker till och tittar fundersamt på mig. Jag berättar för dem att de läser på sina 

scheman vilken lektion de ska ha och om jag ber dem gå och hämta Portfolieboken 1 gör de 

det. Jag påpekar att om de inte hade kunnat läsa hade de haft svårt att hämta den, för trots att 

de vet hur den ser ut, är det flera böcker som har liknande framsida. Barnen håller med och 

ser stolta ut. En stund senare säger de yngre eleverna att de skriver och läser i sina ”ABC-

protokoll” för att de ska veta vilken bokstav de har gjort och slutligen framför de att när de 
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spelar spel måste de kunna läsa, till exempel när de spelar ”Majas Trädgårdsspel” 2 eller 

”Loopen” 3. 

 

Vad tycker Ni om läs- och skrivmaterialet? 

Eleverna är positiva till Bokstavs- och skrivskola. De framför att andra delen i boken är bäst 

eftersom övningarna där är varierande och roliga. Eleverna tycker att Skrivskola är en bra bok. 

Skrivuppgifterna är varierade, och nya och mer utmanande övningar finns med i boken. 

Barnen som arbetar med ABC tycker det är roligt att träna bokstäver, men alla säger att det 

blir tråkigt om de måste arbete med material för länge. Barnen tycker det är svårt att skriva på 

tavlan och att det momentet kan plockas bort från ABC, då de tränar på att skriva bokstäverna 

under tre andra moment; ”Vikpapper”, ”ABC-bok” och ”Bokstavshäfte”. Elevernas 

uppfattning om Portfolieboken 1 är positiv. De tycker det är intressant att arbeta med 

kalenderdelen, där de bland annat får lära sig hur man skriver datum. De anser att lärarens 

frågor är den roligaste delen av skrivuppgiften. Läxboken (blå) får bra respons. Eleverna 

tycker frågorna är roliga och varierande. Nya vad var det jag läste? arbetar barnen gärna med. 

De anser att det finns många olika sorters uppgifter och de tycker det är bra när de får läsa, 

skriva, rita och måla.  

 

7.2.2 Enskild analys av observationseleverna   

I detta kapitel kommer eleverna presenteras var och en för sig. Inledningsvis redovisas 

elevernas läsning och skrivning. Avsnitten kommer att avslutas med resultat av 

diagnostisering. 

 

7.2.2.1 Fredriks läsning och skrivning 

 

7.2.2.1.1 Miniintervju 

Fredrik läser Ottos Dagbok. Fredrik anser att boken är rolig och bra för att den bearbetar olika 

händelser som han kan relatera till, exempelvis bokstavsträning och att skriva önskelistor. 

Texterna är lagom långa och bilderna är fina. Fredrik arbetar också i Nya vad var det jag 

läste? Han anser att uppgifterna är varierande och roliga. Han tycker mest om uppgifterna där 

han ska följa instruktioner och lösa korsord. Fredrik vill gärna arbeta i boken under 
                                                 
2 Ett kortspel där barnen ska samla på olika familjer; frukter/grönsaker/blommor/djur m.m. 
3 Ett spel som består av remsor med två ord på varje remsa, t.ex. motsatsord. Exempel: Barnet som har remsan 
”START-flicka” börjar, därefter lägger personen som har  ”pojke-ute”, sen ”inne-vinter ” o.s.v. Sista remsan har 
”sommar-MÅL” och Loopen är klar.  
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svensklektionerna. Fredrik tycker att ”Berättelseboken” är ett av de roligaste skrivmomenten i 

skolan, eftersom han här själv får bestämma vad han ska skriva och rita. 

 

7.2.2.1.2 Observationer 

Under genomgången av läsläxan, då vi läser tillsammans, följer Fredrik med i texten och läser 

högt och tydligt. Han kan läsa de flesta ord och han följer med bra i texten. Då Fredrik läser 

under läxförhöret, läser han alla ord och har relativt bra flyt i sin läsning. Fredrik kan 

återberätta texten för mig vid varje förhör, vilket visar att han förstått vad texten handlar om.  

 

Uppgifterna i Nya vad var det jag läste? som består av text och frågor klarar Fredrik av bra. I 

Fredriks bok är texterna korta, på två till tre rader, och mycket enkla. Fredrik kan följa 

instruktioner och para ihop bild och text. När Fredrik ska svara ja eller nej på olika påståenden 

går det snabbt, denna typ av uppgift anser han vara ganska enkelt. Korsorden innehåller 

endast ett fåtal ord, vilka han klarar av bra.  

 

Fredrik använder sig inte av skiljetecken när han skriver. Den enda gång han använder punkt 

är när hans text är slut. När han skriver av från tavlan, skriver han av korrekt och tillämpar 

skiljetecken och stor bokstav. Stor bokstav används i början av meningar, men sällan vid 

egennamn. Fredrik stavar bra för sin ålder och kan han inte stava ett ord frågar han för det 

mesta. När Fredrik skriver siffror skriver han dem med siffror (1, 2, 3… etc.). Han använder 

skrivstil och är noga med att forma bokstäverna fint.  

 

Fredrik skriver med engagemang och glädje. Skillnaden mellan första och sista veckan är att 

Fredriks attityd till skrivning har förändrats. I början fanns det frågor som till exempel: ”Vad 

ska jag skriva?” och ”Måste man skriva mycket?” (Fredrik, 2007-10-17). När lektionens syfte 

kom till utryck och han började skriva och rita förändrades hans attityd med tiden. I helhet 

kan man säga att Fredrik är en god läsare och skrivare för sin ålder. Han är en positiv, 

engagerad och aktiv elev som söker kunskap och vill lära sig och som alltid hittar på något att 

göra medan hans väntar på hjälp.  
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7.2.2.1.3 Diagnostisering 
 

SPRÅKET LYFTER! 

Under ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra” visar resultatet att Fredrik 

samtalar aktivt under lek, samtal med klasskamrater, i liten respektive stor grupp. Han är inte 

rädd för att uttrycka sina tankar och han ställer gärna frågor då han inte förstår. Fredrik är 

mycket engagerad i att söka kunskap och lära sig nya saker. Han samarbetar bra både under 

lek, organiserade aktiviteter, på lektioner och han kommunicerar (lyssnar – svarar) med lärare 

och elever. Fredrik har en god förmåga att uttrycka sig verbalt (ordförråd, formulering, röst) 

och han har inga svårigheter med att ge uttryck åt tankar och upplevelser i samtal. Fredrik har 

lätt för att samtala och berätta om olika händelser och han kan återberätta sagor och 

berättelser. Han har ännu inte kommit till det stadiet då han spontant eller på egen hand kan 

reflektera kring det han läst och koppla till egna erfarenheter, men med den vuxnes stöd och 

frågor börjar han tänka efter och kan då koppla det lästa till egna erfarenheter. 

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: förskoleklass – skolår 2” visar resultatet att 

Fredrik generellt visar ett intresse för läsning och skrivning. Han tycker om att spela spel, leka 

med ord och rimma. Fredrik kan alla bokstävernas ljud och kan koppla samman bokstav och 

ljud. Han skriver egna berättelser, läser flera meningar utan att staka sig och ibland rättar han 

sig själv. Han kan återberätta den text han precis läst eller hört med ett fåtal ord.  

 

”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5” är den sista delen i Språket 

lyfter! Fredrik läser gärna och att han kan läsa texter av olika slag, till exempel sin läsebok 

och de olika skrivmaterialen som innehåller bland annat instruktioner och olika typer av 

texter. Fredrik förstår texternas innehåll men kan inte ”läsa mellan raderna”. Fredrik läser för 

olika syften (för nöje, att lära sig, för översikt, att finna fakta etc.). Fredrik skriver gärna i sin 

”Berättelsebok”, där han får skriva egna berättelser och måla/rita bilder till. Han skriver för 

det mesta sammanhängande och kan bearbeta sin text (läsa upp, lägga till, korrigera etc.) 

tillsammans med läraren. Fredrik skriver för olika syften, då han skriver i sin ”Berättelsebok” 

(för nöje, uttrycka sig) och arbetar med skrivmaterial (för att lära sig).  

 

Fredrik markerar tydligt mellanrum mellan orden, använder stor bokstav men inga 

skiljetecken (endast i slutet av en text), han stavar de ord han kan rätt och klarar av 

dubbelteckning i vanliga ord.  
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LUS - LÄSUTVECKLINGSSCHEMA 

Fredrik klarar av punkt ett till sex och han är på god väg att erövra punkt sju, vilken innebär 

att barnet ljudar samman bokstäver mer effektivt och korrigerar sig själv regelbundet vid 

felläsning.  

 
GOD LÄSUTVECKLING – KARTLÄGGNING OCH ÖVNINGAR 

Under fonologisk medvetenhet klarar Fredrik av de tio steg som finns under denna punkt, och 

de tretton steg som finns under ordavkodning. Fredrik rättar sig själv ibland, då han läser fel, 

vilket gör att han klarat av de fyra första stegen under flyt i läsning. Fredrik är nu på steg fem 

och sex, som innebär att han kan läsa barnserier och läsa enkla texter med bilder på egen 

hand. Fredriks läsintresse är normalt, vilket gör att han befinner sig på steg två (läsning gör 

dig glad).  
 

SUS - SKRIVUTVECKLINGSSCHEMA 

Under stavning klarar Fredrik av punkt 1-4. Det finns ingen tendens till övergeneralisering. 

Fredrik arbetar nu med att kunna tillämpa enkla regler för stavning (punkt 5), vilket kan vara 

att j-ljud och g-ljud kan skiljas ifrån varandra. Under övriga konventioner når Fredrik fram till 

3c, som innebär att barnet sätter punkt vid textslut. Fredrik klarar även av punkt 4b, vilken 

betyder att stor bokstav används. Fredrik befinner sig i den tredje fasen, som innebär att han 

bearbetar dialogmarkering, skiljetecken och stor bokstav (5b; tillämpar skiljetecken). Under 

språkbehandling är Fredrik i slutet på den första fasen, vilket betyder att hans texter blir mer 

beskrivande och består av enkla längre meningar. 

 

7.2.2.2 Seans läsning och skrivning 

 

7.2.2.2.1 Miniintervjun 

Även Sean läser Ottos Dagbok och han menar att boken är rolig att läsa, intressant och lagom 

svår. Sean beskriver att den bearbetar vardagshändelser (bokstavsträning och att skriva 

önskelistor) som han kan relatera till, vilket gör det mer intressant att läsa. Texterna är lagom 

långa och bilderna är fina. Sean anser att lektionerna där eleverna skriver i sina 

”Berättelseböcker” är roliga. Han tycker det är kul att rita och skriva egna berättelser och 

sedan visa de för sina kompisar.  
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7.2.2.2.2 Observation 

När Sean läser en text som han inte är bekant med läser han ett par ord och sen ljudar han 

antingen på egen hand eller tillsammans med mig. Sean får alltid försöka ljuda ihop ordet 

själv innan jag hjälper till. Det finns en markant skillnad på när Sean läser läsläxan första 

gången och när han blir förhörd på läsläxan. Det är mer flyt i läsningen under förhöret och 

Seans utstrålning och säkerhet kommer till uttryck. 

 

Sean tycker om att arbeta med Nya vad var det jag läste? Han vill ha vägledning i början av 

en uppgift men därefter klarar han för det mesta av uppgifterna på egen hand. Han frågar om 

han inte förstår och visar engagemang att vilja lära sig. Att följa instruktioner, para ihop bild 

och text och svara ja eller nej på påståenden klarar Sean av. Det han behöver stöttning i är 

läsningen och därför behöver läraren sitta med när han ska läsa texterna i boken, men att svara 

på frågorna klarar han av på egen hand. Kan han inte en fråga ber han om hjälp, då Seans 

läskunskaper inte är tillräckliga för att han ska kunna orientera sig i texten. Sean klarar av 

korsorden om de ord som ska placeras i korsordet finns nedskrivna på sidan. Skulle orden inte 

finnas med måste han få dem antecknade på ett papper så han kan läsa orden och kolla hur de 

stavas.  

 

Ibland ger Sean intryck av att det kan vara jobbigt när han inte kommer någonstans i texten, 

det vill säga när han är tvungen att ljuda flera ord i rad och inte får något sammanhang i 

texten. Men Sean visar positivitet och engagemang att vilja lära sig läsa och detta gör att han 

klarar av motgångar i sin läsutveckling.   

 

Eftersom Sean inte kan skriva många ord på egen hand, måste han stöttas mycket. Sean får 

ord/text nedskrivet på papper eller på tavlan. Den första veckan tyckte Sean det var ganska 

tråkigt och jobbigt att skriva. Detta kan bero på att Sean skriver sakta och nästan alltid är klar 

med skrivuppgifter sist. På grund av Seans hårda arbete med skrivningen har han nu koll på 

bokstäver och skiljetecken och han ger, även i detta fall, uttryck för att vilja lära sig skriva.  

 

7.2.2.2.3 Diagnostisering 

 
SPRÅKET LYFTER! 

Resultatet från ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra” visar att Sean är 

språkligt aktiv i lek och samtal med kamrater och i liten som stor grupp. Han har inga 
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svårigheter med att uttrycka sina åsikter och ställer mycket frågor. Han kan både förklara och 

argumentera för hur och varför han tycker som han gör. Han berättar både med vuxenstöd, på 

uppmaning och spontant, inför stor respektive liten grupp, det han vill lyfta fram. Det Sean 

behöver träna lite på är att ta instruktioner som ges muntligt till klassen/en grupp/individuellt. 

Sean är en hjälpsam elev och har inga problem med att samarbeta i lek eller i organiserade 

aktiviteter. Hans kamrater lyssnar till honom, det vill säga hans röst blir hörd, och samtalen 

Sean medverkar i är ”lyssna – svara” dialoger. Han har en god förmåga att uttrycka sig verbalt 

(ordförråd, formulering, röst etc.) i olika situationer. Han har förmågan att förmedla 

erfarenheter och upplevelser via samtal. Sean kan berätta vad han har lärt sig och hur han har 

lärt sig. När han ska återberätta en text går det relativt bra. Han vet vad han läst/hört och 

berättar kort med riktigt och ibland kan han relatera händelserna till sina erfarenheter.  

 

”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: förskoleklass – skolår 2” är nästan del i 

diagnosmaterialet och här visar resultatet att Sean har ett generellt intresse för läsning och 

skrivning, då han tycker både tycker om att läsa på egen hand eller lyssna till högläsning. Han 

finner lek med ord, rim och ramsor roligt och han spelar gärna rimspel eller gör 

sorteringsövningar. Han tycker om att skriva i sin ”Berättelsebok” och skriver flera meningar. 

Sean känner till alla bokstäverna och deras ljud och kan koppla samma bokstav och ljud. Sean 

kan skriva några ord på egen hand men när han skriver måste han ha stöttning. Han skriver 

tillsammans med läraren, där hon skriver ordet eller ljudar det tillsammans med Sean. Sean 

läser några ord och sen ljudar han, tillsammans med läraren eller på egen hand. Han förstår 

innehållet i texterna, som han läst/hört, och kan berätta kort vad texten handlar om.  

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5” visar att Sean gärna 

läser och att han läser för olika syften (för nöje, att lära sig, för översikt, att finna fakta etc.) 

Sean skriver gärna och tycker det är roligt. Han skriver i ”Berättelseboken”, för nöje och för 

att uttrycka sig och han kan tillsammans med läraren bearbetar sin text (läsa upp, lägga till, 

korrigera etc.). Sean har mellanrum mellan orden och använder skiljetecken som punkt och 

frågetecken (med hjälp av läraren).  
 

LUS - LÄSUTVECKLINGSSCHEMA 

Sean har klarat punkt ett till fem och befinner sig på punkt sex, vilken innebär att läsningen 

går bra, då han känner igen texten och ljudar då svårigheter uppstår och ibland rättar sig själv 

då han inser att han läst fel.  
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GOD LÄSUTVECKLING – KARTLÄGGNING OCH ÖVNINGAR 

De tio steg som finns under fonologisk medvetenhet klarar Sean av samt de tretton steg som 

finns under ordavkodning. Ibland rättar Sean sig själv vid felläsning. Detta gör att han klarat 

av de fyra första stegen under flyt i läsning och befinner sig nu på steg fem och sex, som 

innebär att han kan läsa barnserier och läsa enkla texter med bilder på egen hand. Steg åtta, 

under läsförståelse, går ut på att barnet kan ”läsa mellan raderna”. Sean klarar av detta med 

stöd från en vuxen. Seans läsintresse är normalt, vilket medför att han ligger på steg två 

(läsning gör dig glad).  

 
SUS - SKRIVUTVECKLINGSSCHEMA 

Sean måste stöttas hela tiden då han ska skriva en egen text, men tillsammans med läraren 

klarar Sean av punkterna 1-4 under stavning. Enkla ord som han är bekant med kan han skriva 

på egen hand (t.ex. jag, du, vi, och) och Seans motivation och intresse gör att jag bedömer att 

han snart kommer att skriva på egen hand. Sean är i den tredje fasen, under övriga 

konventioner, som betyder att eleven arbetar med dialogmarkering, skiljetecken och stor 

bokstav (fem b; tillämpar skiljetecken). Sean är i första fasen under språkbehandling, där han 

arbetar med att kunna skriva på egen hand. När Sean skriver tillsammans med en lärare kan 

han skriva hela meningar men detta på grund av handledning han får. 

 

7.2.2.3 Sebastian J:s läsning och skrivning 

 

7.2.2.3.1 Miniintervju 

Sebastian J. har Ottos Klass som läsebok och han tycker att den är bra. Ibland är dock texterna 

lite för enkla. Sebastian J. anser även att bokens innehåll är bra för att läsaren får följa Otto i 

vardagshändelser, som han kan koppla sina egna erfarenheter till. ”Berättelseboken” är ett av 

Sebastian J:s favoritmaterial under svensklektionerna. Han anser att det är roligt att få 

använda sin fantasi och skriva och rita om det man känner för. Sebastian J. skriver ofta roliga 

berättelser om gubbar med underliga namn och som gör konstiga saker. Han tillägger att 

matematiklektionerna där de skriver räknesaker också är kul.  

 

7.2.2.3.2 Observationer 

Sebastian J. läser flytande och har en lagom läshastighet. Stöter han på nya ord ljudar han 

snabbt ihop ordet och fortsätter läsa. Han ändrar sin ton vid talstreck, det vill säga han läser 
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med inlevelse, och kan visa med rösten om personen är arg, ledsen, glad och så vidare. Han 

gör pauser vid punkt och komma. Sebastian J. kan med flera meningar återberätta texten han 

läst.  

 

Sebastian J. tycker Nya vad var det jag läste? är en rolig men ganska lätt bok. Eftersom han 

läser flytande och förstår det han läser arbetar han självständigt med boken. Han hjälper gärna 

sina kompisar och förklarar hur man ska göra. Ibland får Sebastian J. extra övningar. Då 

arbetar han med läsförståelsekort, där det finns en text på ena sidan och läsförståelsefrågor på 

andra sidan. Läsförståelsekorten är något svårare än Nya vad var det jag läste?, då det finns 

både direkta frågor (svar som man hittar direkt i texten) och reflekterande frågor (svar som 

man inte kan hitta i texten men som man kan svara på om man förstått texten och har 

förmågan att använda sin föreställningsförmåga). När Sebastian J. är klar med ett 

läsförståelsekort, läser han igenom sina svar och rättar sina egna fel (t.ex. stavfel eller glömt 

skiljetecken) och kan säga högt för sig själv ”nej men, hallå, det ska ju vara två l i till”.  

 

Sebastian J. skriver mycket bra för att vara sju år. Han tillämpar stor bokstav och skiljetecken 

(punkt, komma, frågetecken och utropstecken) i sina texter. Om han inte kan stava ett ord 

frågar han, eftersom han är noga med att texten ska vara korrekt skriven. Sebastian J. skriver 

fint och läser igenom texten och rättar sina egna fel. Sebastian J. vill gärna att läraren ska läsa 

igenom hans text och rättar den, han påpekar att det är då man lär sig. En förändring hos 

Sebastian J. är längden på hans texter. Hans berättelser kan vara på två, tre och fyra sidor. 

Sebastian J. och hans klasskamrat har skrivit räknesagor tillsammans under flera veckor, där 

de skrattat, diskuterat och skrivit tillsammans.  

 

Intrycket av Sebastian J. är att han är engagerad och har en positiv inställning till läsning och 

skrivning och att han gärna vill utmanas med svårare material att arbeta med.  

 

7.2.2.3.3 Diagnostisering 
 

SPRÅKET LYFTER! 

Första delen, ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra”, visar att Sebastian J. är 

aktiv verbalt och har en god förmåga att kommunicera både i lek, i samtal med kamrater och 

vuxna, i stor respektive liten grupp. Han kan förklara och argumenterar och han tar gärna 

initiativ att berätta sina tankar och åsikter. Han förstår instruktioner av olika slag och han är 
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bra på att samarbeta, både i lek och i organiserade aktiviteter. När han kommunicerar lyssnar 

han till mottagaren och svarar sedan. Han har en mycket god förmåga att uttrycka sig, då han 

har ett bra ordförråd för sin ålder och han kan ”tala och formulera sig” bra. Han kan uttrycka 

erfarenheter och upplevelse och återberätta händelser eller vad och hur han lärt sig. Han kan 

även knyta an till sina egna erfarenheter och detta gör han både med vuxenstöd och spontat.  

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: förskoleklass – skolår 2” fick jag fram att 

Sebastian J. visar ett generellt läs- och skrivintresse och han tycker om att leka med ord, 

rimma, och spela spel som behandlar läsning/skrivning (rimspel och liknande). Han kan alla 

bokstäver och ljud och kan koppla samman bokstav och ljud. Sebastian J. skriver engagerat 

och stavar bra och han skriver gärna berättelser, på egen hand och tillsammans med andra. 

Sebastian J. är en mycket god läsare och han läser flytande och kan återberätta texter han läst 

eller hört. Läser Sebastian J. fel, rättar han sig själv och fortsätter sedan att läsa.  

 

Sebastian J:s resultat från ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5” 

visar att han gärna läser och att han läser för olika syften (för nöje, för att lära, för att finna 

fakta). Han kan återberätta både muntligt och skriftligt med egna ord. Skrivning tycker 

Sebastian J. är roligt. Han skriver långa berättelser på svensk- och matematiklektionerna. Han 

skriver sammanhängande och det finns en röd tråd i hans berättelser. Han läser gärna upp vad 

han har skrivit men innan korrekturläser han och han ser sina egna stavfel eller ”missar” och 

han pratar högt för sig själv då han bearbetar sin text. Behöver han hjälp är han inte rädd för 

att fråga utan han vill lära sig och söker ny kunskap hela tiden. Sebastian J. har mellanrum 

mellan orden och skriver fint och är noggrann med hur det ser ut och om texten är korrekt- 

Stor bokstav och skiljetecken använder sig Sebastian J. av och han kan stava de vanligaste 

orden med dubbelteckning korrekt. Ibland använder sig Sebastian J. av ordlistor/ordböcker 

men det har varit på uppmaning från läraren.  
 

LUS – LÄSUTVECKLINGSSCHEMA 

Sebastian J. läser bra, vilket gör att han befinner sig på punkt 17, som innebär att man kan läsa 

Tv-text.  

 
GOD LÄSUTVECKLING – KARTLÄGGNING OCH ÖVNINGAR  

De tio steg under fonologisk medvetenhet och de tretton steg under ordavkodning klarar 

Sebastian J. av. Sebastian J. befinner sig på steg sju (flyt i läsningen), som betyder att barnet 

45 



kan läsa en bok med lite mer text och mindre bilder. Under läsförståelse klarar Sebastian J. 

steg 11, som innebär att de kan rita en händelsekarta över en texts innehåll. Nästa steg att 

erövra blir att söka fakta i olika källor.  Den sista delen i schemat är läsintresse och Sebastian 

J. befinner sig på steg två, som beskriver att eleven blir glad av läsning. 
 

SUS – SKRIVUTVECKLINGSSCHEMA 

Sebastian J. har ingen tendens till att övergeneralisera när han skriver. Sebastian J. och är en 

god skribent och klarar av alla punkterna under stavning, det vill säga punkt ett till åtta. Men 

det som bör poängteras är att han fortfarande arbetar på punkt åtta, vilken innebär att tillämpa 

reglerna för stavning för att rätta sig själv. Under övriga konventioner har Sebastian J. klarat 

av de första två faserna och befinner sig i den tredje fasen, som innebär bearbetning av 

dialogmarkering, skiljetecken och stor bokstav (5b; tillämpar skiljetecken). Sebastian J. 

använder stor bokstav korrekt, vilket gör att han klarat av punkt 7b. Sebastian J. har klarat av 

första fasen och är i slutet av andra fasen under språkbehandling, som innebär att hans text 

präglas av värderingar, känslor och stämningslägen samt att ett syfte finns med texten som 

skrivs.  

 

7.2.2.4 Danielas läsning och skrivning 

 

7.2.2.4.1 Miniintervju 

Daniela läser också Ottos Klass och hon finner boken ganska bra. Texterna är för det mesta 

enkla. Hon förstår bokens innehåll och hon kan koppla till sina egna erfarenheter och 

kunskaper i de flesta situationer som Otto hamnar i. Daniela arbetar helst i Skrivskola och 

”Berättelseboken”, eftersom hon tycker om att skriva. I ”Berättelseboken” skriver hon ofta 

om delfiner, som är ett av hennes favoritdjur.  

 

7.2.2.4.2 Observationer 

Daniela läser tyst och relativt monotont. Hon läser flytande och kan på egen hand ljuda ihop 

främmande ord. Inlevelsen kommer till uttryck någon enstaka gång och det känns som den är 

på väg att växa fram. När Daniela läst en text kan hon återberätta den med ett fåtal meningar 

men ibland behövs lärarens stödfrågor. 

  

Daniela anser att Nya vad var det jag läste? är en bra och rolig bok. Hon menar att det finns 

många olika övningar och det är bra när man får läsa, skriva, rita och måla. Eftersom Daniela 
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kan läsa på egen hand klarar hon av alla uppgifter i boken och om hon stöter på några 

svårigheter frågar hon. Precis som Sebastian J. får Daniela arbeta med läsförståelsekort. 

Daniela tycker att korten är roliga men ganska svåra. Hon tycker det är lätt att svara på de 

frågor som man kan hitta i texten, de direkta frågorna, medan de reflekterande frågorna har 

hon svårigheter med. Men Daniela vill lära sig och är intresserad av att läsa och skriva så hon 

ber alltid om hjälp om hon inte förstår.  

 

Daniela skriver med fin handstil och använder skiljetecken (punkt och frågetecken) och stor 

bokstav. Det som Daniela behöver träna på är att hon inte alltid ska använda sig av versalt S. 

Hon kan tillexempel skriva: Solen Skiner och det är varmt ute. Det är Sommar. Daniela vet att 

det ska vara ett litet S men hon visar inte det när hon skriver. Daniela frågar ofta om stavning 

och ordningsföljd. Ibland ”tappar” Daniela ord i en mening, vilket gör att meningen blir 

ofullständig. Tillexempel: På restaurangen pussade varandra (På restaurangen pussade de 

varandra). När vi läser sagan tillsammans märker hon att det låter lite konstigt och kommer på 

vilket ord hon ”tappat”.  

 

Intrycket som Daniela ger är att hon är en lugn och hårt arbetande elev. Hon tycker om skolan 

och har en positiv inställning läsning och skrivning och har engagemanget och viljan att 

utvecklas.  

 

7.2.2.4.3 Diagnostisering 

 
SPRÅKET LYFTER! 

Det visar sig i resultatet under ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra”, att 

Daniela är en relativt tyst elev men som har förmågan att kunna uttrycka sig både i tal och 

skrift. När hon uppmuntras till att vara aktiv och delta i samtal har hon inga svårigheter med 

att uttrycka åsikter, förklara eller ställa frågor. Daniela samtalar inte ofta spontant i liten eller 

stor grupp utan mer på uppmaning och med vuxenstöd. Hon tar till sig instruktioner som ges 

och förstår vad instruktionen innebär. Hon kan arbeta tillsammans med andra elever och hon 

är en bra lekkamrat. Däremot gör hon inte sin röst hörd i grupp och deltar inte aktivt i 

dialogerna som förekommer, men när hon samtalar lyssnar hon och ger gensvar. Med denna 

information ser jag att Daniela har en rimlig förmåga att kommunicera, men det som ska 

poängteras är att hon troligen kan mer än hon visar, vilket man kan utläsa genom att när 

läraren uppmanar Daniela att delta i samtal gör hon det med god uttrycksförmåga. Hon kan 
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berätta vad hon lärt sig och återberätta berättelser med mera, och ibland reflekterar hon över 

texter och kopplar samman det hon läst med egna erfarenheter.  

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: förskoleklass – skolår 2” tyder resultatet på 

att Daniela generellt är intresserad av både läsning och skrivning och att hon tycker om att 

leka med ord och spela rimspel och göra andra övningar som bearbetar den språkliga 

förmågan. Hon kan alla bokstäverna och deras ljud och kan koppla samman dem. Daniela 

läser flytande och kan berätta om texter om precis läst eller hört. När hon läser rättar hon sig 

själv om hon läser fel.  

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5” kan jag slutligen se att 

Daniela gärna läser och att hon läser för olika syften (för nöje, för att lära, för att finna fakta). 

Hon förstår olika slag av texter men har lite svårigheter med att läsa ”mellan raderna”. Precis 

som Sebastian J. arbetar Daniela med läsförståelsekort och här svarar hon på frågor med egna 

meningar och förstår hon inte ber hon om hjälp. Daniela skriver gärna i sin ”Berättelsebok”. 

Hon skriver sammanhängande och bearbetar sin text tillsammans med läraren. Ibland rättar 

hon sig själv när hon läser texten tyst för sig själv, men oftast behöver hon stöd. Daniela har 

mellanrum mellan orden och använder sig av skiljetecken och stor bokstav. Hon har lite 

problem med att stav ord med dubbelteckning.  

 
LUS – LÄSUTVECKLINGSSCHEMA 

Daniela är en god läsare, vilket gör att hon avklarat punkt ett till 16 och befinner sig på punkt 

17, som innebär att de kan läsa Tv-text.  

 
GOD LÄSUTVECKLING – KARTLÄGGNING OCH ÖVNINGAR  

Stegen under fonologisk medvetenhet (tio steg) och ordavkodning (tretton steg) klarar Daniela 

av. Daniela är på steg sju under flyt i läsningen, vilket innebär att hon kan läsa en bok med lite 

mer text och mindre bilder. Under läsförståelse har Daniela klarat av steg elva, (rita en 

händelsekarta över en texts innehåll) och arbetar nu med att söka fakta i olika källor (steg 

tolv).  Delen som bearbetar läsintresse befinner sig Daniela på steg två (eleven blir glad av 

läsning). 
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SUS – SKRIVUTVECKLINGSSCHEMA 

Daniela ger inget intryck av att övergeneralisera. Daniela har erövrat punkt 1-6 och tränar nu 

på att skilja ut bland annat j-, ng-, sj-ljud (punkt 7) under stavning. Fas ett och två har Daniela 

klarat av under övriga konventioner. Hon nu är i den tredje fasen, bearbetning av 

dialogmarkering, skiljetecken och stor bokstav (punkt 5b; tillämpar skiljetecken). Under 

språkbehandling är Daniela i slutet av andra fasen, som betyder att hennes text präglas av 

värderingar, känslor och stämningslägen samt att ett syfte finns med texten som skrivs.  

 

7.2.2.5 Sandras läsning och skrivning 

  

7.2.2.5.1 Miniintervju 

Sandra läser den enkla varianten av Mer om Moa och Mille. Läseboken tilltalar Sandra, som 

handlar om de två kusinerna och deras skoltid och vardag. Sandra menar att hon kan relatera 

till texten, vilket gör det lättare att förstå den. Hon anser att texten är lagom svår och att boken 

är rolig och intressant. Sandra gillar att arbeta med skrivuppgifter och ”Berättelseboken” och 

”Gemensam skrivning” anser Sandra vara de roligaste skrivuppgifterna.  

 

7.2.2.5.2 Observationer 

Sandra går upp och ner i sin läsning. Ena dagen läser bra och stakar sig ytterst lite och andra 

dagen går det mindre bra. Hon erkänner att hon bara tränat på läsläxan en, två gånger de dagar 

då läsningen går mindre bra. Jag påminner henne att ”övning ger färdighet”. Sandra får alltid 

beröm för att öka hennes självförtroende och uppmuntra henne till att vilja läsa.  

 

Generellt kan man säga att Sandra läser tre-fyra ord och därefter måste hon ljuda. När hon 

ljudar, ljudar hon inte fullt ut utan hon ”gissar” vilket ord det är. Det händer även att Sandra 

hoppar över ord och byter ordningsföljd på orden i en mening. Det känns som om Sandra har 

för bråttom när hon läser. Detta kan vara en anledning till att Sandra hoppar över ord och 

”byter ordningsföljd” när hon läser.  

 

Nya vad var det jag läste? anser Sandra vara lätt och svår, beroende på hur uppgiften är 

uppbyggd. Uppgifter som består av påståenden där hon ska svara ja eller nej och korsord 

tycker hon är lätta och texterna som hon ska läsa och sedan svara på frågor till anser hon vara 

lite svårare.  
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Sandra skriver fint och använder sig av stor bokstav. Punkt används sällan och hennes 

meningar är långa. Sandra älskar att skriva och fantasin flödar när hon skriver i sin 

”Berättelsebok”. När vi läser igenom texten tillsammans ser hon oftast sina egna fel. Sandra 

frågar ofta om stavning och om meningarna låter bra.  

 

Sandra är en elev som vill lära sig men av olika skäl har upp- och nedgångar i sin läsning och 

skrivning. Det som utmärker Sandra är att hon positiv och älskar att skriva.  

 

7.2.2.5.3 Diagnostisering 

 
SPRÅKET LYFTER! 

Det visar att Sandra, under ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra”, är aktiv i 

samtal med kamrater, i lek och i både stor och liten grupp. Hon uttrycker gärna sina åsikter 

och ställer frågor. Sandra berättar spontant, på uppmaning och med vuxenstöd inför liten/stor 

grupp. Det Sandra behöver träna på är att ta instruktioner. Sandra har inga problem med att 

samarbete varken när hon leker eller när det är organiserad aktivitet. I samtalen gör hon sin 

röst hörd och kan kommunicera (lyssna – svara) med både barn och vuxna. Jag finner hennes 

förmåga att uttrycka sig i olika situationer (ordförråd, formulering, röst) god. Hon visar sina 

upplevelser och känslor starkt då hon leker med kamraterna under rasterna, de leker ofta häst 

eller hund, katt eller affär. Då tar Sandra till sina skådespelartalanger och ändrar ”personlighet 

och röst”. Hon berättar gärna vad hon har upplevt under helgen eller på loven. Sandra kan 

återberätta texter om hon har koncentrerat sig under tiden hon läst eller hört texten, vilket hon 

ofta inte gör. Ibland kan hon reflektera kring egna erfarenheter och koppla samman dem, men 

detta sker ofta med vuxenstöd.  

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: förskoleklass – skolår 2” visar mina 

observationer att Sandra har ett läs- och skrivintresse och att hon kan alla bokstäver och ljud 

samt koppla samman dem. Hon tycker även om att spela spel som bearbetar språket (rimspel, 

kortspel m.m.). Sandra skriver berättelser och fullständiga meningar. Sandra läser ett par ord i 

rad för att sedan stanna upp och ljuda samman nästa ord, vilket gör att hon inte har något flyt i 

läsningen. När hon läst/hört en text kan hon återberätta om hon koncentrerat sig, som jag 

nämnde i tidigare stycke.  
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Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5” visar Sandras resultat 

att hon tycker om att skriva i ”Berättelseboken” eller att få skriva tillsammans med 

klasskamrater (görs under en del svensklektioner). Texterna är sammanhängande och det 

finns en röd tråd. Sandra kan se sina egna stavfel eller missar när hon bearbetar texten 

tillsammans med läraren. Hon har mellanrum mellan orden använder sig av stor bokstav. 

Sandras tillämpar sällan skiljetecken (punkt, komma), vilket gör att hennes meningar blir 

långa. Ordlistor/ordböcker har hon börjat använda under svensklektioner och läraren 

uppmuntrar till att använda lexikon. Sandra renskriver sina berättelser på datorn och får sedan 

göra en framsida och läsa upp dem för klassen.  

 
LUS – LÄSUTVECKLINGSSCHEMA 

Sandra har klarat punkt 1-8 och är på gränsen att erövra punkt 9, som innebär att hon ljudar 

effektivt och kan läsa enkla texterna på egen hand.  

 
GOD LÄSUTVECKLING – KARTLÄGGNING OCH ÖVNINGAR 

Samtliga steg under fonologisk medvetenhet och ordavkodning klarar Sandra av. Under flyt i 

läsningen befinner sig Sandra någonstans mittemellan steg sex och sju. Hon kan läsa enkla 

texter men det behöver inte vara många bilder som kopplar samman text och bild för att hon 

ska kunna läsa. Eftersom Sandra har svårigheter med läsning och behöver mycket stöttning 

anser jag att Sandra klarat av steg fem, som är att barnet kan läsa barnserier. Detta gör jag på 

grund av att Sandra inte kan läsa en text på egen hand, vilket steg sex och sju innebär. Under 

läsförståelse klarar Sandra av att rita en händelsekarta över en texts innehåll, vilket gör att 

hon befinner sig på steg tolv, som innebär att söka fakta i olika källor. Steg två under 

läsintresse beskriver att eleven blir glad av läsning och detta gör att Sandra befinner sig på 

detta steg.  

 
SUS – SKRIVUTVECKLINGSSCHEMA 

Under stavning har Sandra klarat av punkt 1-6 och hon arbetar med att skilja ut bland annat j-, 

ng-, sj-ljud (punkt 7). Sandra är på punkt 5b i den tredje fasen, under övriga konventioner, 

vilken bearbetar dialogmarkering, skiljetecken och stor bokstav. Sandra använder också stor 

bokstav ofta. Detta gör att hon har klarat av punkt 7b. Sandra har klarat av första fasen och är 

i slutet av andra fasen under språkbehandling. Här ska hennes text präglas av värderingar, 

känslor och stämningslägen samt ett syfte. 
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7.2.2.6 Sebastian K:s läsning och skrivning 

 

7.2.2.6.1 Miniintervju 

Sebastian K. läser Pojken och Tigern och det är än så länge den bästa läsebok han haft. Att 

läsa är lärorikt och de två karaktärerna är spännande. Sebastian K. anser att texten är ganska 

enkel men en del kapitel är längre och lite jobbigare att läsa. Det är roligt att läsa och arbeta i 

arbetsboken, eftersom handlingen är spännande och arbetsboken har roliga övningar. 

Sebastian K. tycker skrivning är en rolig aktivitet, men det beror på hur skrivuppgiften ser ut. 

Han arbetar helst i det svenskmaterialet som bearbetar språklära. ”Berättelseboken” och 

liknande skrivövningar är inte något som han finner intresseväckande.  

 

7.2.2.6.2 Observationer 

Sebastian K. läser mycket bra för sin ålder. Han har flyt i läsning och har en god inlevelse. 

Han använder rösten på ett unikt sätt för att vara nio år. Hans tonläge ändras när texten är 

berättande eller då någon talar, skriker, ropar, eller viskar. Han rättar sig själv när han läser fel 

och kan snabbt ljuda ihop främmande ord. 

 

Sebastian K. anser att Nya vad var det jag läste? är ett bra material men han tycker det blir 

tråkigt när uppgifterna är för lätta, exempelvis de flesta korsord och påståenden där man ska 

svara ja eller nej. Texterna som ska läsas och övriga uppgifter anser han vara roliga, eftersom 

de kräver lite eftertanke. Sebastian K. klarar av bokens alla uppgifter bra, vilket kan bero på 

att han är en god läsare och förstår innehållet i det han läser. Är det någonting som han tycker 

är svårt frågar han.  

 

Sebastian K. skriver för det mesta oengagerat men trots detta bra. Texten flyter på och han 

använder stor bokstaven och skiljetecken (punkt, komma och frågetecken). Stavningen är 

nästan perfekt och rättar man tillsammans med Sebastian K. ser han sina egna ”missar” och 

rättar dem. Har han problem med stavning eller formulering frågar han. Sebastian K. kan 

skifta i sin attityd till skrivning, det beror helt och hållet på vad han ska skriva och vilket 

material han arbetar med. Är materialet ointressant arbetar han sakta och gör en del slarvfel. 

När han finner materialet intressant är han en positiv och engagerad elev. Han hjälper gärna 

sina klasskamrater och förstår han inte själv frågar han. Han vill gärna att man rättar 

tillsammans och sitter med när han arbetar.  
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Det som är utmärkande hos Sebastian K. är att han är en mycket god läsare och att 

skolmaterialet har en stor inverkan på hans attityd till läsning och skrivning. Då ett intresse 

finns hos Sebastian K. är han en positiv och engagerad elev som gärna vill lära sig.  

 

7.2.2.6.3 Diagnostisering 

 
SPRÅKET LYFTER! 

Under ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra” visar det sig att Sebastian K. 

är aktiv under samtal och uttrycker gärna sig åsikter och frågor, både i lite och stor grupp. Han 

berättar spontant, på uppmaning och med vuxenstöd och han förstår olika typer av 

instruktioner. Sebastian K. samarbetar bra och är positiv i de flesta sammanhang, då han 

finner aktiviteten intressant och rolig. Han kan samtala (lyssna – svara) både med barn och 

vuxna och jag finner att han har en god förmåga att uttrycka sig i olika situationer (ordförråd, 

formulering, röst). Han uttrycker erfarenheter och kunskap via samtal och han kan återberätta 

händelser, berättelser med mera bra. Ibland reflekterar han och kopplar till egna erfarenheter, 

men för det mesta på uppmaning från lärare.  

 

Resultatet av ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: förskoleklass – skolår 2” tyder på att 

Sebastian K. har generellt ett läs- och skrivintresse och han tycker om att spela spel som 

behandlar den språkliga förmågan (rimspel, memory m.m.). Han kan alla bokstäverna i 

alfabetet och han kan koppla samman bokstav och ljud. Han skriver flera meningar och tycker 

skrivning är roligt. Ibland tycker han om att skriva berättelser/arbeten men han läser hellre. 

Sebastian K. är en mycket god läsare och han rättar sig själv vid högläsning och han 

återberätta bra då han läst/hört en text.   

 

Under ”Att utveckla förmågan att läsa och skriva: skolår 2 – skolår 5” visar att Sebastian K. 

gärna läser och han läser för olika syften (för nöje, för att lära, för att finna fakta etc.) Han 

förstår en texts innehåll och han har en god läsförmåga. Sebastian K. skriver för olika syften 

(för nöje, för att uttrycka sig, för att lära). Hans texter är sammanhängande och han bearbetar 

sina texter tillsammans med läraren men ser oftast sina egna stavfel eller missar i texten. Han 

har mellanrum mellan orden och använder sig av skiljetecken. Datorn använder han som 

ordbehandlare då han skriver berättelser eller arbeten. 
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LUS – LÄSUTVECKLINGSSCHEMA 

Sebastian K. är en god läsare, vilket visar sig genom att han klarat av punkt 1-16 och befinner 

sig på punkt 17, som innebär att han kan läsa Tv-text.  

 
GOD LÄSUTVECKLING – KARTLÄGGNING OCH ÖVNINGAR  

Under fonologisk medvetenhet och ordavkodning klarar Sebastian K. av samtliga steg. Steg 

sju under flyt i läsningen betyder att barnet kan läsa en bok med lite mer text och mindre 

bilder. Detta steg arbetar Sebastian K. med. Steg elva under läsförståelse klarar Sebastian K. 

av (rita en händelsekarta över en texts innehåll) och steg tolv, som innebär att söka fakta i 

olika källor är hans nästkommande mål.  Under läsintresse är Sebastian J. på steg två, vilket 

beskriver att eleven blir glad av läsning. 

 
SUS – SKRIVUTVECKLINGSSCHEMA 

Sebastian K. övergeneraliserar inte när han skriver. Sebastian K. skriver bra och detta gör att 

han klarar av alla åtta punkter under stavning, men arbetar fortfarande med punkt 8, att 

tillämpar reglerna för stavning för att rätta sig själv. Sebastian K. arbetar med punkt 5 i den 

tredje fasen (övriga konventioner), punkten för dialogmarkering, skiljetecken och stor bokstav 

(5b; tillämpar skiljetecken). Sebastian K. använder stor bokstav nästan alltid. Det gör att 

punkt 7b är avklarad. Under språkbehandling har Sebastian K. klarat av fas ett och befinner 

sig i andra fasen. I slutet av denna fas ska texten präglas av värderingar, känslor och 

stämningslägen. Det ska även finnas ett syfte med texten.  

 

8 DISKUSSION 
Uppsatsen behandlar läs- och skrivutveckling hos de yngre barnen. Ämnet valdes för att 

läsning och skrivning är mycket centralt och viktigt i dagens samhälle samt mitt intresse för 

läs- och skrivundervisning i grundskolan. Syftet med uppsatsen var att studera de yngre 

elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien. För att avgränsa uppsatsen valdes 

följande problemprecisering: Hur bedriver svenskläraren läs- och skrivundervisningen och 

hur ser de yngre elevernas lärande ut relaterat till lärarens undervisning? För att få svar på 

frågeställningen valds observation, intervju, diagnostisering och läromedelsanalys som metod.  

 
Resultat av observation och intervju visar på att svenskläraren utstrålar värme, glädje och 

engagemang för sitt yrke. Hon är tydlig vilka regler det är som gäller i klassrummet, vilket 

gör att det nästan alltid finns arbetsro. Detta anser jag är A och O för att lärande ska komma 
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till uttryck. Lärarens förhållningssätt (bl.a. barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande) formar 

hennes undervisning, vilket svenskläraren beskrev i intervjun. Kortfattat menar svenskläraren 

att det är viktigt att se varje elev och att alla elever är lika mycket värda. Läraren ska vara 

stöttepelaren som hjälper barnet att utveckla sin förmåga att kommunicera för att kunna 

uttrycka sina tankar och åsikter. Skolverket (2006) lyfter i Lpo94 att varje elev ska bland 

annat kunna läsa, skriva och tala och framföra sina idéer och tankar i tal och skrift. I 

kursplanen i svenska (Skolverket, 2007a) står det att eleverna ska sträva mot är att utveckla 

sitt självförtroende i sin förmåga att tala och skriva, att de kan, vill och vågar uttrycka sina 

åsikter men även tillämpar tal och skrift för tankeverksamhet, lärande, kommunikation och 

inflytande. Svenskläraren har lyckats med att ge eleverna en positiv inställning till läsning och 

skrivning med varierande övningar och goda kunskaper om varför man ska kunna läsa och 

skriva.  

 

Enochsson (Myndigheten för skolutveckling, 2007) beskriver vikten av att kunna läsa och 

skriva. En god läs- och skrivförmåga ger inte bara individen kunskap utan även förmågan att 

kommunicera med andra människor, vilket leder till personlig utveckling. Även Skolverket 

(2006) framställer att språk, lärande och identitet går hand i hand och i kursplanen i svenska 

står det att språket har en övervägande roll för elevernas arbete i skolan. Språkutveckling är 

därför en av skolans viktigaste uppgifter. Att varje elev kan tala och skriva och respektera 

andra individers uttryck i tal och skrift är väsentlig för elevens identitet menar svenskläraren. 

Hon beskriver vidare att det är viktigt att läraren har klart för sig vilken kunskapssyn man har 

eftersom den formar undervisningen. En lärare ska även se eleven som en individ med 

erfarenheter och kunskaper, vilka vi lärare ska locka fram samt att eleverna lär både utanför 

och i skolan. Svenskläraren beskriver vidare att det är viktigt att varje elev känner strävan 

efter lärande och att det ska vara roligt och meningsfullt för eleven att lära sig. För att lärande 

ska ske måste en trygg miljö finnas för om barnet mår bra, blir det lättare för barnet att lära. 

Hon menar att det finns massvis med kunskap som hon vill arbeta med men som det tyvärr 

inte finns tid för men hon gör det bästa av varje situation och tillsammans med eleverna 

skapar de goda möjligheter för läs- och skrivutveckling, vilket även resultatet visar.  

 

Ragnhild Söderbergh (Söderbergh, 1982: s 90-91) menar att barn lär sig tala då de ingår i 

sociala sammanhang där språket används på ett meningsfullt vis, där ordet/orden får sitt/sin 

betydelse direkt ur sammanhanget. Eleverna har tillgång till läromedel som bearbetar den 

språkliga förmågan, bland annat skolans spel. Svenskläraren samtalar även kring de texter de 
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läser på lektionerna och tar upp svåra ord. Svenskläraren försöker samtala med eleverna så 

ofta hon kan, men skulle önska att det fanns ännu mer tid, då hon tycker samtal är en 

betydande del i läs- och skrivutvecklingen. Baylan (2006) menar att språket är centralt för att 

förstå muntlig som skriftlig information. Jag menar att har barnen ett bra ordförråd och kan 

föra ett samtal har de även lättare att läsa olika texter och förstå innehållet. Samtalen mellan 

barn och vuxna, då de läser och skriver, är mycket betydande när barnet ska få en 

förförståelse för att sedan kunna förstå och tolka texten. Samtalen ska göra att barnet tillämpar 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter genom att bearbeta texten med till exempel egna 

slutsatser (Björk & Liberg, 1996: s 24ff). Skolverket (2006) lyfter vikten av att läraren utgår 

ifrån varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Skolans material är 

varierande och har ett tydligt syfte, som relaterar till barns erfarenheter och intresse men som 

även utmanar dem, vilket är betydande för elevers lärande och utveckling. Lärande och 

utveckling är det skolan ska arbeta för att utveckla hos varje elev och därav är skolmaterial en 

viktig del i detta arbete. För fångar vi inte eleverna kan vi inte hjälpa dem i deras lärande.  

 

Språket är viktigt menar svenskläraren, både det talade och det skrivna språket. Svenskläraren 

lyfter fram att hon rättar stavfel från tidigt ålder och påvisar skillnaden mellan tal- och 

skriftspråket. Hon ger barnen möjlighet till att kommunicera i tal och skrift, men hävdar att 

hon gärna skulle hitta fler tillfällen att samtala med barnen, det är en fråga om att hitta tiden. 

Resultatet av studien visar på att det är tydligt hos alla eleverna är att de ser sina egna fel när 

lärare och elev rättar tillsammans. Eleverna vill lära sig att stava korrekt och ställer ofta frågor 

om stavning och formulering. Stavning är något som svenskläraren kontinuerligt arbetar med. 

Det som alla eleverna har svårigheter med i sin stavning är dubbelteckning och när det ska 

bara e och ä samt o och å, vilket har gjort att svenskläraren ägnat mer tid åt att arbeta med 

denna typ av språklära.  

 

Björk och Liberg (1996) menar att barn lär sig tala och lyssna genom att språket nyttjas i 

samspel med andra till exempel i vardagssituationer, i leken och när det umgås med barn och 

vuxna. Svenskläraren tar tillvara på varje tillfälle som erbjuds att samtala med barnen för att 

de ska få diskutera, argumentera, berätta och beskriva, för att gynna deras språkutveckling. 

Att ha högläsning bidrar till kunskap och värderingar som man sedan kan ha samtal kring. 

Björk och Liberg (1996: s 12) poängterar att en viktig del i läs- och skrivutvecklingen är just 

högläsning. Att högläsning finns i skolan leder till att eleverna får gemensamma upplevelser 

och erfarenheter, vilka kan vara utgångspunkten i det fortsatta arbetet. Det är betydelsefullt att 
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eleverna får samtala kring de gemensamma upplevelserna och på vis bearbeta texten 

tillsammans. Här får elever reflektera kring det lästa och koppla samman det med egna 

erfarenheter och kunskaper, vilket är betydande elevers läs- och skrivutveckling. Detta kan 

alla elever göra spontant, på uppmaning eller med vuxenstöd enligt resultatet av observationer 

och diagnostiseringar. Samtalet bidrar till att varje individ delar med sig av sina och lyssnar 

till andras erfarenheter, kunskaper och tankar (Björk & Liberg, 1996: s 86ff). Vad kan då 

pedagogerna göra för att alla barn ska få ta del av högläsning? Pedagogerna ska på ett 

naturligt och meningsfullt sätt arbeta med läsning och skrivning i verksamheten.  

Svenskläraren lyfter fram i intervjun att hon anser att högläsning är en viktig del i skolan läs- 

och skriundervisning. Högläsning är betydande för elevernas språkutveckling och hon önskar 

hon kunde ha mer högläsning än vad hon har idag, framför allt för de yngre barnen. Det är 

viktigt att möta olika typer av litteratur och att skönlitteratur är en del av vårt kulturarv, vilket 

också Skolverket lyfter fram i Lpo94.  

 

Svenskläraren beskriver att i skolan tränar de på att ta initiativ, vänta på sin tur, lyssna på 

andra och besvara och så vidare, vilket bekräftas via diagnostiseringen av eleverna. Språket 

lyfter! behandlar ”Kommunikation – uttrycka sig själv – lyssna på andra” och 

diagnostiseringen av eleverna tyder på att de har en god förmåga att uttrycka sig och lyssna på 

andra. De lyssnar på sändaren och ger sedan ett gensvar. Egenskaperna att uttrycka sina 

åsikter, lyssna på andra och föra ett ”gott” samtal är något man har nytta av hela livet. Detta 

medför respekt, vilket är en kvalitet som måste tillämpas för att goda relationer ska uppstå. 

Stadler (1998: s 7, 13-14, 17) menar att människan lära sig att läsa och skriva då individen har 

språklig medvetenhet (språkets uppbyggnad; grammatik) och fonologisk medvetenhet 

(språkets ljudkonstruktion) och lusten att vilja läsa och skriva. De yngre eleverna arbetar med 

ABC, som består av sju olika moment som bearbetar bokstavens ljud och form, vilket ger dem 

möjlighet att utveckla sin fonologiska medvetenhet. Att eleverna får läsa från tidig ålder och 

samtala kring texten ger de chansen att upptäcka språkets uppbyggnad och ju bättre läsare 

eleverna blir och får ta del av längre och mer utmanande texter gör att de fortsätter utveckla 

den språkliga medvetenheten. Resultatet av diagnostiseringen av eleverna visar att de kan alla 

bokstäverna i alfabetet och kan koppla samma bokstav och ljud. Eleverna har ett intresse av 

att arbeta med språket, framförallt genom att spela spel (rimspel, memory etc.).  

 

I läs- och skrivundervisningen skildras två motsatta metoder, den syntetiska metoden och den 

analytiska metoden. Inger Andersson (1986) beskriver den syntetiska metoden. Barnet lär sig 
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bokstäverna och dess ljud och utseende var och en för sig. Så småningom lär sig barnet fler 

och fler bokstäver, som kan sättas ihop till ord. Barnet ska nu kunna läsa och skriva. Den 

engelska forskningen kallar metoden för bottom-up eller phonics (Fast, 2007: s 32). Den 

analytiska metoden innebär att läraren utgår ifrån en text som hon arbetar tillsammans med 

sina elever. Texten bryts sedan ner texten till meningar, ord och bokstäver.  Barnet kan här 

lära sig ordbilder med hjälp av ögat. Inom den engelska forskningen kallas metoden för whole 

language eller top-down (Fast, 2007: s 32). Den syntetiska metoden använder sig 

svenskläraren sig av då barnen ska börja lära sig läsa och skriva (ABC – bokstavsträning). Det 

är intressant att se att den kritiserade metoden används flitigt av flera lärare i dagens samhälle. 

Dock måste ju påpekas att svenskläraren inte tror att barnen ska kunna läsa när de har lärt sig 

ett antal bokstäver, men hon anser att vetskapen om hur alla bokstäver ser ut och låter är 

grunden för att de ska kunna lära sig läsa och skriva. Alla eleverna på svenska skolan är 

läsare, vilket tyder på att om en lärare tror på en sak och fångar eleverna och engagerar dem, 

kan eleverna lära sig läsa och skriva på olika sätt. Den goda uppfattningen om den syntetiska 

metoden fanns inte tidigare, utan en mer skeptisk bild av metoden existerade. Tanken kring 

seminariet, om bra och mindre bra metoder för att lära barn läsa och skriva, på Högskolan dök 

upp i huvudet, där klassen länge samtalade om den syntetiska metoden. Det visade sig att 

många var kritiska till den. Uppfattningen om ”bra och mindre bra” metoder har ändrats och 

nu ses metodens syfte från ett annat perspektiv. Att kunna forma bokstäverna och veta deras 

ljud är viktigt men jag tror inte man ska lägga för mycket tid på att träna samma sak.  

 

Elbro (2004: s 21) menar att det är betydande att läraren känner till läsprocessen. Läraren kan 

utifrån sin kunskap om elevernas läsutveckling, planera undervisningen efter varje elevs nivå 

och intresse (2004: s 21). Svenskläraren på skolan har en fördel under denna punkt, då hon 

kan beställa vilka material hon vill, vilket gör att hon verkligen har möjlighet att utgå ifrån 

elevernas erfarenhet, kunskap och utmana dem. Eftersom hon varje vecka går igenom och 

förhör läsläxa ser hon var varje elev befinner sig i sin läsutveckling och hur eleven kan 

vidareutmanas. Läraren får även här kunskap om hur eleven lär och vad den kan. Efter 

intervjuer med barnen har insikten om hur viktig det är att få barnen att metakognitera kommit 

till uttryck. Att man som lärare hela tiden synliggör för dem vad de kan, vad de bör träna på 

och motiverar dem att nå sina mål. Här är det även viktigt att samtala kring varför man 

genomför olika moment i skolan. Det är inte självklart för eleverna och det är bättre att vara 

för tydlig och förklara många gånger varför man gör som man gör, så att barnen inte kan 

misstolka eller vara omedvetna om varför de får arbetar med det de gör. Svenskläraren 
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medger att hon inte medvetet synliggör barnens metakognition men att hon ska arbeta mer 

med detta eftersom hon anser att det är viktigt.  

 

Dysthe (2002) menar att skrivning är ett betydande redskap till lärande. Skrivning gör att en 

individs tankar blir synliga och på så sätt kan man upptäcka, förändra, planera och se nya 

samband. Läs- och skrivundervisning består till största del av att eleverna ska skriva. De har 

ett flertal skrivmaterial, som gynnar deras läs- och skrivutveckling, och både svenskläraren 

och eleverna tycker om att arbeta med materialen. Det positiva är att materialen bearbetar 

olika moment och eleverna tränar bland annat på att dokumentera i Portfolieboken 1, skriva 

meningar och egna korta berättelser i Bokstavs- och skrivskola/Skrivskola, svara på frågor i 

Nya vad var det jag läste? och så vidare. Av diagnostiseringen kan det utläsas att alla eleverna 

har ett läs- och skrivintresse och vill lära sig läsa och skriva, vilket visar sig genom 

engagemang och massvis med frågor om stavning och formulering, vilket troligtvis beror på 

varierande och roliga material som faller eleverna i smaken.  

 

Genom att göra intervjuer för att komplettera observationerna har en jämförelse kunnat göras 

av min egen uppfattning och svensklärarens och elevernas uppfattning gällande läsning och 

skrivning. Resultatet av observationerna och intervjuerna stämmer överens med varandra och 

det som kom till uttryck under observationerna, det vill säga elevernas attityd gentemot 

läsning och skrivning, stämde med vad som de uttryckte under intervjuerna.  

 

Dysthe beskriver vidare att skrivningen ger nya kunskaper. Vanligtvis är skrivningen en 

individuell aktivitet men den kan även ske i samspel med andra. Detta har bland annat 

Sebastian J. visat under flera matematiklektioner då han tillsammans med en klasskamrat 

skrivit räknesagor. Här uttrycker eleverna tankar, åsikter och idéer på hur berättelsen ska 

skrivas. Skolverket (2006) poängterar att varje elev ska bland annat kunna läsa, skriva och 

tala och framföra sina idéer och tankar i tal och skrift. Några punkter som eleverna måste 

samtala kring när de skriver tillsammans är handling, huvudperson(er), övriga personer, 

problem och så vidare. Under detta arbete lär sig eleverna av varandra. De kan uppmana 

varandra om till exempel stavning eller formulering av meningar. Eleverna utbyter kunskap 

på ett roligt och meningsfullt vis, och läsning och skrivning ska vara precis detta, roligt och 

meningsfullt. Björk och Liberg (1996) beskriver att läsning och skrivning måste vara aktiva 

och meningsfulla. När människan läser tar hon del av andras tankar och åsikter, vilket 

utvecklar individen. Regelbunden läsning och skrivning medför en medvetenhet om 
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skriftspråkets funktion och syftet med läsning och skrivning (varför och hur man läser och 

skriver) .  

 

9 SAMMANFATTNING 
Läsning och skrivning är väldigt centralt i samhället och idag krävs det att vi människor kan 

läsa och skriva. Därför är läs- och skrivutveckling hos varje elev ett av skolans viktigaste 

uppdrag.  

 

Uppsatsen beskriver en studie kring hur en svensklärare på en svensk skola i södra Spanien 

arbetar med läs- och skrivutveckling. För att uppnå syftet har jag gjort observationer, 

intervjuer och diagnoser på en svensklärare och sex elever mellan sju och nio år.  

 

I avhandlingen presenteras litteratur som beskriver elevers läs- och skrivutveckling och vad 

som lärare kan göra för att gynna denna utveckling. Litteraturen lyfter bland annat fram 

Caroline Liberg (professor inom läs- och lärprocesser) och Carina Fasts (forskare inom läs- 

och skrivinlärning) tankar samt framställs talets betydelse och teorier och metoder för att 

gynna elevers läs- och skrivutveckling.  

 

Resultatet visar att de sex eleverna på svenska skolan är läsare och skribenter och har fått 

möjligheten att utvecklas i sin takt, då eleverna har skilda läs- och skrivmaterial som är 

anpassade efter deras förutsättningar och kunskaper men som även utmanar dem vidare. Det 

som även har en betydande roll i läs- och skrivutvecklingen är att eleverna får delta i sociala 

sammanhang och samtala samt att eleverna samarbetar.  
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