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Abstract 
 
Marianne Skoog (2012): Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. 
Örebro Studies in Education 33, 247 pp. 
 
The interest of this thesis is literacy teaching and learning in preschool class 
and grade 1 settings in the Swedish public school system. The aim is to 
investigate what different meanings are offered in the initial teaching of 
literacy, concerning content, form and context. The offer of meaning is 
here understood as an important aspect of what pupils learn. The teacher’s 
choice of content and form of the teaching will create different contexts of 
meaning, which will contribute to the shaping of pupils understanding of 
what literacy is about, to their view of themselves as literacy agents, as well 
as to their view of learning in general. An additional interest is to elucidate 
the possibility of a continuity between the literacy practices of the pre-
school class and those of the school and in what ways such a continuity 
can be perceived. 

Theoretically the study is based on sociocultural perspectives on literacy 
and learning drawing basically on the research field of New Literacy Stud-
ies.  The investigation has been carried out over a two year period, in two 
different classes in two different schools, during which the pupils attended 
preschool class and grade 1. The study is inspired by ethnographic meth-
odology. The literacy events that have been analyzed can be described as a 
part of everyday life in the different classrooms. Concepts from Luke & 
Freebody’s (1997) “Four Literacy Resources Model” have inspired the 
analysis of the empirical material.  

The offer of meaning emerging in the literacy practices in the two classes 
point to a narrow view of what literacy is about in the early years of 
schooling. Letters and sounds become the what of teaching. Formal train-
ing of skills constitute the main content of literacy activities. The experi-
ences and perspectives of the pupils and the questions they ask about them-
selves and the world they inhabit are not used as content of teaching and 
neither as productive resources in the classroom.  
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Förord  
Så har det blivit dags att sätta punkt för den långa resa som arbetet med 
avhandlingen inneburit. Vägen till färdig avhandling har kantats av en rad 
människor som på olika sätt berikat min tillvaro, utmanat mina tankar och 
varit till stöd under vandringen. Nu är stunden inne att tacka er alla som 
gjort det möjligt att färdigställa detta arbete.  

Jag är mycket tacksam för den generositet som lärare och elever i under-
sökningens klasser visat mig. Ni har möjliggjort denna studie genom att så 
välvilligt släppa in mig i era klassrum och dela med er av er skolvardag.  

Jag vill börja med att rikta ett varmt och innerligt tack till Ninni Wahl-
ström, som varit min huvudhandledare under slutfasen av avhandlingsar-
betet, den tid då texten som helhet har fått sin form. Ditt engagerade stöd, 
din konstruktiva och snabba respons och din träffsäkra och förlösande 
humor har lett arbetet framåt och gjort handledningstillfällena till glädje-
fyllda stunder. Du har med din sällsamma förmåga att få människor att 
växa gjort slutförandet av denna avhandling möjlig. Ett stort tack riktar 
jag också till min biträdande handledare Caroline Liberg, för konstruktiva 
handledningstillfällen och värdefulla synpunkter i olika faser av avhand-
lingsarbetet. 

Under doktorandtiden har jag haft förmånen att ingå i Nationella fors-
karskolan i svenska med didaktisk inriktning. Våra internat kommer jag 
alltid att minnas med glädje. Tack alla doktorandkompisar, numera dokto-
rer, inom forskarskolan för givande seminarier och trevlig samvaro och 
tack Jan Einarsson och Solveig Hammarbäck för ert engagemang, goda 
ledarskap och för er mänskliga värme i mötet med oss doktorander. Fors-
karskolan är avslutad, men frågorna kring språk, litteratur och kultur lever 
vidare inom nätverket Svenska med didaktisk inriktning. 

Jag vill också rikta ett tack till medlemmarna i forskningsgruppen 
KKOM-DS under ledning av Sangeeta Bagga-Gupta, som varit en tillhörig-
het under en stor del av forskarutbildningen. Samtalen inom gruppen kring 
gemensamma forskningsfrågor har varit utvecklande och gett mig värdeful-
la insikter om det sociokulturella perspektivet och om etnografiskt arbets-
sätt. 

Så vänder jag mig med ett varmt tack till er som i olika faser av avhand-
lingsarbetet läst mina texter. Carina Fast som med omsorg och noggrann-
het läste och kommenterade mitt slutmanus i maj 2011 och som med sin 
kunnighet inom literacyområdet bidrog med värdefulla synpunkter, vilka 
jag efter bästa förmåga försökt ta tillvara. Eva Hultin som gav mig viktiga 
kommentarer kring de inledande kapitlen i avhandlingen. Ulrika Tornberg 
som bidragit med noggranna läsningar av olika textversioner och som stöt-



12 I MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1   
 

tat och uppmuntrat när det behövts som bäst. Christina Björn, Claes Nil-
holm och Johan Liljestrand, som i ett tidigt skede gav mig värdefulla syn-
punkter på mitt avhandlings- pm. Ett varmt tack riktar jag också till Karin 
Jönsson och Kerstin Bergöö för era initierade och konstruktiva läsningar av 
min text och för roliga och upplyftande möten hos er i Skåne. Jag vill ock-
så tacka Tomas Englund, ämnesansvarig för pedagogikämnet, för upp-
muntran och stöd genom åren, inte minst inför slutfasen av arbetet. Likaså 
vill jag rikta ett stort tack till Christer Håkansson som, trots att tiden var 
knapp, tog sig an den engelska översättningen och till Matilda Wiklund 
och Ingrid Unemar Öst, som också bistått mig i detta arbete. Eva Hag-
ström har med stor noggrannhet korrekturläst avhandlingen och kommit 
till snabb undsättning när tekniken drivit gäck med mig. Varmt tack, Eva. 
För administrativt stöd under forskarutbildningen vill jag särskilt tacka 
Gunvi Linnér och Eva Ljunggren, tidigare forskningssekreterare och nuva-
rande forskningsadministratör Kicki Ekberg. Ett stort tack också till tryck-
saksredaktör Maria Alsbjer för support vid själva avhandlingsframställan-
det. 

HumUS- akademin och ämnet pedagogik har varit min arbetsplats under 
doktorandtiden och åren efter. Jag vill framföra ett varmt tack till studie-
rektor Ingrid Johansson för allt stöd och för att du gjort det möjligt att 
förena undervisning och avhandlingsskrivande, särskilt i slutskedet av ar-
betet. Tack också till arbetskamrater som genom åren kommit med glada 
tillrop och försiktiga frågor om hur det går. Särskilt vill jag tacka Reidun 
Carlsson, Britt Tellgren och Karin Allard för fin gemenskap, uppmuntran 
och stöd och för alla roliga samtal om stort som smått i livet. Doktorand-
kollegorna Charlotta Pettersson, Ulla Olsson, Agneta Knutas, Emma Arne-
back, Sara Frödén, Marie Nordmark och Oliver St John har också på olika 
sätt varit stödjande samtalspartners genom åren, liksom mina rumsgrannar 
Lars Eriksson, Matilda Wiklund och Ingrid Unemar Öst, som kommit med 
uppmuntrande ord när jobbkvällarna varit sena. Ett varmt tack riktas ock-
så till Stiftelsen SAF för generöst bidrag. 

Slutligen vänder jag mig till familj och släkt. Tack för ert tålamod i den 
långa väntan på att avhandlingen skulle bli klar. Nu är den det! 

Så allra sist– ett innerligt tack till dig Hans, du matkonstens och mark-
servicens mästare, som tålmodigt levt med mitt avhandlingsarbete och som 
oförtrutet stöttat och uppmuntrat mig under den långa vandringen till 
färdig avhandling. Nu ser jag fram emot att få mera tid tillsammans med 
dig.  
 
Örebro, i november 2011 
Marianne Skoog 
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1. Inledning 
 
 
 
 
Den här avhandlingen handlar om skriftspråkande i förskoleklass och sko-
lans årskurs 1. Avhandlingen har en didaktisk inriktning som innebär att 
jag intresserar mig för vilka meningserbjudanden som eleverna möter med 
avseende på innehåll, form och sammanhang i det tidiga läs- och skrivlä-
randet. Centrala frågor är vad, hur och för vilka syften elever och lärare 
läser, skriver och samtalar samt i vilka sammanhang de skriftspråkliga 
aktiviteterna är inbäddade. Vilka erfarenheter möjliggörs genom de skrift-
språkspraktiker som eleverna deltar i? Innehållet i liksom formerna för den 
undervisning som eleverna erbjuds sätter upp ramar för de olika sätt på 
vilka eleverna kan skapa mening kring innehållet. Ett ytterligare intresse är 
att belysa om det är möjligt att tala om en kontinuitet mellan förskoleklas-
sens och skolans skriftspråkliga praktiker, och på vilka sätt en sådan kon-
tinuitet i så fall kan urskiljas. 

Med undervisning avses interaktionen mellan lärare och elever i arbetet 
med olika skriftspråksorienterade aktiviteter, eller en syn på undervisning 
som Tomas Englund (2000) benämner ömsesidiga kommunikativa hand-
lingar, där olika innebörder skapas och förhandlas i ett socialt samspel 
mellan lärare och elever och mellan elever. Undervisnings- och lärandepro-
cesser betraktas med detta perspektiv inte som åtskilda, utan som kommu-
nikativa processer där dialogen mellan deltagarna är central. Hur innehål-
let kontextualiseras i en specifik undervisningspraktik, eller i ”skilda me-
ningsbärande sammanhang” (Englund (1995, s 50), skapar olika innebör-
der för deltagarna och därmed olika förutsättningar för deras meningsska-
pande och kunskapsutveckling. Det är alltså såväl innehåll och arbetsfor-
mer som kontext som står i fokus för mitt intresse. Valet av handlingsal-
ternativ innebär olika meningserbjudanden och får olika konsekvenser för 
de erfarenheter som eleverna kan göra i den konkreta verksamheten. 

Frågor om vilket innehåll som erbjuds i skolans tidiga läs- och skrivun-
dervisning, dvs. vad eleverna läser, skriver och samtalar om, har traditio-
nellt haft en undanskymd plats i den pedagogiska debatten och i forskning-
en om de yngre barnens läsande och skrivande. I Skolverkets (2010a) kun-
skapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidiga år konstate-
ras att undervisningens innehåll ofta tas för givet och har ”karaktär av en 
given innehållskanon i betydelsen att man arbetar med sådant man av tra-
dition brukar arbeta med i en viss åldersgrupp” (Skolverket 2010a, s 124). 
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Elevers olika förhållningssätt till läsande och skrivande problematiseras 
sällan i relation till de texter som läses eller till det innehåll som de läser 
och skriver om. Det finns ett antagande att innehållsfrågor kan ges upp-
märksamhet först när den tekniska färdigheten är inlärd. Läsandets och 
skrivandets tekniska sidor särskiljs därmed från frågor som rör läsandets 
och skrivandets innehåll och mening. Att tala, lyssna, läsa och skriva är 
med Caroline Liberg (2005b, s 31) ”olika sätt att vara i ett språk, i ett 
meningsskapande”. Att bli en del av den skriftspråkliga världen handlar 
således om mer än att lära sig behärska ett antal skriftspråkliga färdigheter. 
Det handlar också om att via skriftspråket skapa och omskapa mening i 
förhållande till sig själv och världen och det handlar om förmågan att 
kommunicera och använda språket i olika sammanhang och för olika syf-
ten, att vara delaktig i olika språkliga och kulturella tolkningsgemenska-
per. Valet av innehåll och de sammanhang innehållet sätts in i skapar där-
med olika förutsättningar för elevernas meningsskapande, vilka på olika 
sätt bidrar till att forma deras syn på vad läsande och skrivande är, deras 
syn på sig själva som skriftspråkliga individer, liksom deras syn på lärande 
i allmänhet.  

Mot bakgrund av ovanstående riktas mitt intresse mot förskoleklassens 
och skolans skriftspråkliga praktiker och de skriftspråkserfarenheter som 
blir möjliga för eleverna att göra under grundskolans inledande år. Efter-
som förskoleklassen är en egen skolform, men samtidigt alltmer ses som en 
start på elevernas obligatoriska skolgång blir förskoleklassen en viktig 
utgångspunkt för att studera hur det tidiga läs- och skrivlärandet tar form i 
denna verksamhet och hur detta följs upp i skolans årskurs 1.  

Förskoleklassen som egen skolform 
Förskoleklass och skolans första år utgör således en betydelsefull fas i 
barns skriftspråkslärande, men hur denna fas konkret tar form är delvis en 
öppen fråga. I kunskapsöversikten Vad händer med läsningen? (Skolverket 
2007) konstaterar man att det fortfarande saknas forskning som beskriver 
hur grundskolans läs- och skrivundervisning utformas i svenska och svens-
ka som andraspråk, både under de första skolåren och under de mellersta 
och senare åren. Förskoleklassen nämns inte explicit i Skolverkets översikt, 
men som jag har argumenterat för, så bör även förskoleklassen inbegripas i 
studier av tidigt läs- och skrivlärande. Även Bente E Hagtvet (2009) pekar 
på att vi vet relativt lite om hur läsundervisning faktiskt bedrivs i klass-
rummen, och att endast ett fåtal av de klassrumsnära studier som genom-
förts har haft särskilt fokus på nybörjarundervisningen i läsning och skriv-
ning.  
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Förskoleklassen är, som jag ser det, intressant av flera skäl. Ett skäl är den 
skolförberedande uppgift som lyfts fram i olika policydokument, ett annat 
skäl är ambitionen att förskoleklassen ska fungera som en brygga mellan 
förskolans och skolans pedagogiska traditioner och ett tredje skäl är för-
skoleklassens osynlighet i de styrdokument som reglerar skolans verksam-
het. Vad som utgör förskoleklassens mål och innehåll ges inte någon när-
mare precisering i Lpo 94,1 utan omfattas av de övergripande mål och 
riktlinjer i läroplanen, som anges i form av strävansmål. Förskoleklassen 
ska i enlighet med dessa målformuleringar bl.a. sträva mot att varje elev 
utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt att varje elev ska få tilltro till 
sin språkliga förmåga. Att stödja alla barns språk- och skriftspråksutveck-
ling är således en viktig uppgift för förskoleklassen. När det gäller grund-
skolans inledande år så har kursplanen i svenska, svenska som andra språk 
och matematik från och med höstterminen 2008 kompletterats med upp-
nåendemål också för årskurs 3, vilket understryker de utbildningspolitiska 
kraven på en ”effektiv” undervisning redan i tidiga skolår.2

Förskolan och skolan har historiskt sett haft skilda samhälleliga uppdrag 
och olika traditioner när det gäller omsorg, fostran och lärande. Under de 
senaste decennierna har dock förskolans pedagogiska roll och betydelse för 
barns utveckling och lärande allt mer uppmärksammats och erkänts. Inte 
minst betonas förskolans pedagogiska roll i barns tidiga språk- och skrift-

 Så samtidigt 
som skolan har ett samhälleligt uppdrag att ge alla barn och unga möjlig-
heter att, utifrån sina erfarenheter och förutsättningar, ”använda och ut-
veckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva” (Kursplaner och 
betygskriterier 2000, s 96) som en förutsättning för ett livslångt lärande, så 
finns det numera tidigare krav på uppnådd förmåga vid en viss tidpunkt, 
närmare bestämt i slutet av det tredje skolåret, som också följs upp med 
nationella prov. En ökad betoning på uppnådda färdigheter när det gäller 
läsande och skrivande i slutet av årskurs 3 kan sannolikt innebära en ökad 
uppmärksamhet mot dessa frågor redan i förskoleklass. 

                                                      
1 Lpo 94 är den läroplan som gäller vid tiden för den empiriska studiens genomfö-
rande. Från och med den 1 juli 2011 trädde en ny samlad läroplan i kraft, Lgr 11.  
2 I november 2006 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till 
mål att uppnå för årskurs 3 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och mate-
matik. I uppdraget ingick att ta fram nationella prov för dessa ämnen. Uppdraget 
redovisades i juni 2007 (Dnr 2006:3393). I november 2007 fattade regeringen 
beslut om att ge Skolverket ett kompletterande uppdrag att förtydliga de föreslagna 
målen. Detta uppdrag redovisades den 14 december 2007 (Dnr 73-2007:3594). 
Målen för åk 3 trädde i kraft ht 2008. De nationella proven användes första gången 
läsåret 2009/2010. 
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språksutveckling som en grund för fortsatt skolgång och som ett led i ett 
livslångt lärande (jfr Utbildningsdepartementet 2008). 

Som ett första steg i en utbildningspolitisk viljeinriktning att integrera 
förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen i syfte att överbrygga avståndet 
mellan förskola och grundskola infördes 1998 förskoleklassen som en egen 
skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och unga. Inrättandet 
av förskoleklassen ska, enligt regeringens proposition Förskoleklass och 
andra skollagsfrågor (Prop 1997/98:6), ses som en möjlighet att bana väg 
för ett nytt arbetssätt i skolan. Med valet av benämningen förskoleklass vill 
man markera en fortsättning på den verksamhet som bedrivs i förskolan 
och samtidigt signalera ett närmande till skolan.  

I departementsskrivelsen, Samverkan för utveckling (DS 1997:1), som 
bildade underlag för införandet av förskoleklassen som en ny skolform i 
skollagen, poängteras att förskoleklassen inte ska uppfattas som det första 
året i en tioårig skola. Istället menar man att inrättandet av den nya skol-
formen bör ses som ”en möjlighet att på ett medvetet sätt föra in förskole-
pedagogiken i skolan” (DS 1997:1, s 43). Att förskoleklassen i formell 
mening blir en del av skolan antas öka förutsättningarna för en integration 
mellan den verksamhet som bedrivs för sexåringar och den verksamhet 
som bedrivs för barn i skola och skolbarnsomsorg, där tanken är att bar-
nen ska dra nytta av att de vuxna i skolan samarbetar i det pedagogiska 
arbetet. 

Förskoleklassverksamheten har kommit att organiseras på olika sätt i 
olika kommuner beroende på lokala förutsättningar som ekonomi, lokaler 
och pedagogisk ambitionsnivå. Intentionen är som nämnts att förskoleklas-
sen ska vara en brygga mellan förskolan och grundskolan, där förskolans 
och skolans pedagogiska traditioner ska mötas och samverka i en helhets-
syn på barnet. En intention med förskoleklassens införande är också att 
främja likvärdighet för alla sexåringar inför deras fortsatta skolgång. I 
betänkandet Växa i lärande uttrycks integrationssträvandena på följande 
sätt: 

En integration […] innebär att olika traditioner för lärande och undervis-
ning kan mötas. […] Det handlar inte om att skapa kompromisser för att 
kunna bibehålla skilda traditioner, språk och förhållningssätt; det handlar 
om att mot gemensamma mål ta vara på olika kunskaper och erfarenheter 
och att utveckla nya synsätt och en ny praktik (SOU 1997:21, s 74). 

Integration och nya pedagogiska förhållningssätt förväntas leda till konti-
nuitet och samsyn mellan förskolans, förskoleklassens och skolans verk-
samheter. Ett led i integrationssträvandena var att revidera grundskolans 
läroplan, Lpo 94, till att omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Den 



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 17 
 

gemensamma läroplanen trädde i kraft 1 augusti 1998.3 Samtidigt som den 
reviderade Lpo 94 började gälla fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98. 
Intentionen var att läroplanerna skulle länka i varandra och genomsyras av 
samma syn på kunskap, utveckling och lärande. I Lpfö 98 betonas att ”för-
skolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skrift-
språkliga världen” (Lpfö 98, s 10). Betänkandet Att erövra omvärlden 
(SOU 1997: 157) framhåller med stöd i senare literacyforskning att barns 
läs- och skrivutveckling startar tidigt och är en kontinuerlig process i en 
livslång språk- och kunskapsutveckling.4

På senare år märks en förskjutning i synen på förskolans roll i de utbild-
ningspolitiska dokumenten. I regeringens promemoria om allmän förskola 
för treåringar (Ds 2008:56) diskuteras alla barns rätt till en likvärdig och 
stimulerande pedagogisk verksamhet i syfte att förbättra barnens möjlighe-
ter till lärande. I promemorian framhålls dock att alla barn inte deltar i 
denna verksamhet och att ”förutsättningarna inför skolstarten ser då olika 
ut för de barn som har flera år av vistelse i förskola bakom sig när de 
kommer till förskoleklassen, jämfört med dem som inte har det” (Ds 
2008:56, s 38). Formuleringen i detta citat implicerar att förskoleklass 
alltmer börjar likställas med skolstart.  

 Barns skriftspråksutveckling an-
ses inte längre vara en angelägenhet enbart för skolan utan såväl förskolans 
som förskoleklassens pedagogiska verksamheter tillskrivs en central roll i 
hur denna utveckling grundläggs och framskrider. Vad som utgör försko-
leklassens mål för arbetet med barns språk- och skriftspråksutveckling 
preciseras dock inte i styrdokumenten, utan innefattas i de strävansmål 
som formuleras i läroplanen (Lpo 94). 

I förslaget till ny skollag (Prop 2009/10:165) pekar man på att förskole-
klassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ge en grund 
för fortsatt lärande. Undervisning definieras i förslaget som ”sådana mål-
styrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 
och värden” (Prop 2009/10:165, s 214). Här gör regeringen ingen skillnad 
mellan förskollärares och lärares pedagogiska uppdrag.  

                                                      
3 Den reviderade läroplanen, Lpo 94, som är anpassad till att omfatta det obligato-
riska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, är som sina föregångare 
skriven med utgångspunkt i skolans verksamhet (Prop 1997/98: 94). Det framhålls 
i Lpo 94 att förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomfö-
ra och uppfylla läroplanens mål.  
4 Jfr De Temple & Snow 2001, Hagtvet 2004, 2002, Liberg 2006, 1990, Söder-
bergh 1997. 
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På ett retoriskt plan tänker man sig alltså att det ska ske ett närmande 
mellan förskoleklass och skola, där de olika verksamheternas arbetssätt ska 
påverka varandra. Olika samverkansformer har också vuxit fram i prakti-
ken. Forskningsprojekt och utvärderingar om förskoleklassens innehåll och 
arbetssätt visar dock att det i den pedagogiska praktiken har varit svårt att 
uppnå en samsyn när det gäller barns lärande och utveckling och i många 
fall pekar resultaten på en bristande kontinuitet och samsyn mellan försko-
leklass och skola. Bland annat framkommer att det i stor utsträckning är 
förskoleklassen som har anpassat sig till skolans organisation och kultur 
och att det därigenom kan sägas ha skett en utveckling mot en ”vuxenstyrd 
skolifiering” av förskoleklassverksamheten, tvärtemot intentionerna i tidi-
gare nämnda policydokument (Skolverket 2001, s 9). I synnerhet gäller 
detta för arbetet med bokstäver och siffror (Karlsson, Melander, Pérez 
Prieto & Sahlström 2006). I sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva 
konstaterar Carina Fast (2007) att det tycks råda en vilsenhet om såväl 
syfte som innehåll i förskoleklassens verksamhet. ”Är det förskola eller 
skola? Eller ingetdera?” frågar sig förskollärarna i hennes studie (Fast 
(2007, s 173). Vidare pekar Fasts studie på att de lärare som övertar bar-
nen i årskurs 1 har liten kännedom om innehållet i förskoleklassens verk-
samhet, vilket medför att progressionen uteblir och att barnen i stor ut-
sträckning får arbeta med samma grundläggande bokstavsträning i årskurs 
1 som i förskoleklassen. Även Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren 
(2005) menar utifrån sina studier av barns skriftspråkande i förskola, för-
skoleklass och skola att det saknas ett gemensamt synsätt kring dessa frå-
gor och att barnen i skolan ofta möter en undervisning som inte kopplar 
till deras situation och tidigare erfarenheter av skriftspråket.  

Mot bakgrund av ovanstående kan nu avhandlingens syfte och frågor 
formuleras med fokus på det tidiga skriftspråklärandet i förskoleklass och 
årskurs 1. Intresset riktas mot hur detta tar form i förskoleklass och skola 
samt hur dessa båda arenor kan relateras till varandra.  

Avhandlingens syfte och frågor 
Avhandlingens syfte är att undersöka förskoleklass och årskurs 1 som två 
på varandra följande arenor för skriftspråkslärande, med avseende på hur 
det tidiga skriftspråkslärandet konstrueras. Utifrån detta syfte kan följande 
frågeställning formuleras:  
 

1. Vilka literacyhändelser kan urskiljas i undersökningens klasser och 
vilka olika meningserbjudanden framträder genom dessa? 
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Ur denna fråga formuleras följande följdfråga: 

 
2. Vad innebär dessa meningserbjudanden för elevernas möjligheter 

att vara medskapare i skriftspråkandets innehåll, form och sam-
manhang? 

 
I studien följs eleverna från förskoleklass till och med årskurs 1. Därför 
avser studien också att belysa följande fråga: 

 
3. På vilka sätt kan man tala om kontinuitet mellan förskoleklassens 

och skolans literacypraktiker? 

Disposition  
Avhandlingen innehåller tio kapitel. I detta inledande kapitel har avhand-
lingens övergripande intresse samt syfte och frågor presenterats. Kapitel 2 
diskuterar svenskämnet i skolan och inleds med ett avsnitt om olika 
svenskämnesuppfattningar utifrån ämnesdidaktisk forskning. Därefter 
följer ett avsnitt om statens intentioner med utbildningen i svenska så som 
de kommer till uttryck i styrdokument för skolans verksamhet. I kapitel 3 
redogörs för tidigare forskning med relevans för min studie. Här behandlas 
studier med fokus på klassrumssamtal samt barns tidiga språk- och skrift-
språkutveckling och skriftspråkslärande. I kapitel 4 presenteras studiens 
teoretiska utgångspunkter, vilka hämtas från ett sociokulturellt synsätt på 
lärande samt från sociokulturellt inriktad literacyforskning. Den etnogra-
fiska ansatsen och studiens metodologiska utgångspunkter redovisas i kapi-
tel 5. I kapitel 6 presenteras klassrumsmiljöerna för de skolor, klasser och 
lärare som följts under två läsår. Därefter följer tre kapitel, kapitel 7-9, där 
studiens resultat redovisas under rubrikerna; Arbete med den grammatiska 
koden, Skrivpraktiker respektive Läspraktiker. I det avslutande kapitlet, 
kapitel 10, diskuteras avhandlingens resultat och de möjligheter och be-
gränsningar dessa pekar mot när det gäller skolans tidiga skriftspråkslä-
rande.  
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2. Svenskämnet i skolan 
 
 
 
 
I det här kapitlet ges inledningsvis en övergripande bild av svenskämnet 
och dess traditioner utifrån ämnesdidaktisk forskning. Därefter följer ett 
avsnitt om statens intentioner med utbildningen i svenska så som de kom-
mer till uttryck i den läroplan som var aktuell vid tiden för min studie, Lpo 
94 samt kursplanen i svenska (Kursplaner och betygskriterier 2000). Vida-
re redogörs för bakgrunden till och framväxten av uppnåendemål i årskurs 
3 samt framväxten av en ny läroplan, Lgr 11 med mål och kunskapskrav i 
årskurs 3, vilken trädde i kraft höstterminen 2010. Denna framställning 
avser att visa på den ökade betydelse som ämnet svenska tillmäts för sko-
lans tidigare år. ”Dragkampen” mellan utbildningsdepartementet och skol-
verket angående målen i svenska för årskurs 3 pekar också mot ett ökat 
politiskt intresse för barns grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.  

Just undervisning i grundläggande läs- och skrivfärdigheter framstår i 
diskussionen om skolans uppdrag ofta som ett fristående kunskapsområde, 
mer än som en integrerad del av ämnet svenska för de tidigare årskurserna. 
Svenskämnet i de tidiga skolåren tenderar därmed att bli liktydigt med ren 
färdighetsträning. En utgångspunkt i denna avhandling är att frågor om 
barns tidiga läs- och skrivlärande bör kopplas till ett bredare ämnesdidak-
tiskt men också allmändidaktiskt sammanhang, för att utifrån en sådan 
utgångspunkt kritiskt kunna diskutera den tidiga läs- och skrivundervis-
ningens innehåll och form. 

Svenskämnet utifrån olika svenskämneskonceptioner 
Huvudansvaret för barn och ungas skriftspråkliga utveckling har traditio-
nellt varit förlagt till svenskämnet och till de tidiga skolåren. Svenskämnet 
är i likhet med andra skolämnen sociala och historiska konstruktioner som 
har givits olika innehåll, form och inriktning vid olika tider och i olika 
skolformer (Thavenius 1999). Inom den ämneshistoriska och ämnesdidak-
tiska forskningen är det framför allt läroverkens och gymnasieskolans 
svenskämnen och traditioner som har studerats, medan svenskämnet i de 
tidiga skolåren i mindre omfattning har utforskats.  

Den ämneshistoriska och ämnesdidaktiska forskningen har visat hur ra-
dikalt olika uppfattningar om svenskämnet har avlöst varandra under hi-
storiens gång, men också hur olika svenskämnen har levt sida vid sida un-
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der ämnets historia (Dahl 1999, Malmgren 1996, Thavenius 1981, 1999). 
Jan Thavenius uttrycker detta på följande sätt: 

Ordet är alltså ett – svenska – men det elever och lärare gör när ämnet står 
på schemat kan vara vitt skilda saker: olika vid skilda tider, olika i skilda 
skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland också olika i samma skola 
eller för skilda grupper av lärare. […] Svenskämnet finns inte i någon abso-
lut mening. När någon talar om ämnets kärna eller egentliga uppgifter, kan 
det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör ha ett visst innehåll 
och vissa uppgifter (Thavenius 1999, s 16f).  

Ämnesdidaktisk forskning visar att svenskämnet i praktiken kan se olika ut 
också i ett samtida perspektiv och att svenskämnet vid samma tidpunkt 
kan gestaltas på avsevärt olika sätt i olika klassrum trots att styrdokumen-
ten är desamma (se t.ex. Bergman 2007, Hultin 2006, Malmgren 1992, 
Molloy 2002, Palmér 2008, Westman 2009). Undervisningen i svenska kan 
således inte sägas äga rum inom ett och samma svenskämne, utan det råder 
olika uppfattningar om vad som anses vara ämnets mål, syften och centrala 
innehåll.  

Lars-Göran Malmgren (1996) har urskiljt tre skilda svenskämnesupp-
fattningar eller svenskämneskonceptioner, som han menar konkurrerar om 
dominansen i grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, såväl i 
praktiken som i kursplaner, läromedel och i ämnesdebatt. Ämneskoncep-
tioner ska förstås som teoretiska konstruktioner och bygger på den histo-
riska insikten att det inte finns ett enhetligt svenskämne. De betecknar 
enligt Malmgren ”sammanhängande uppfattningar om modersmålsunder-
visning som vilar på uttalade eller dolda förutsättningar av olika slag, t.ex. 
antaganden om språkutveckling som formalisering eller funktionalisering” 
(Malmgren 1996, s 87). Det blir därför nödvändigt för varje (svensk)lärare 
att i sin undervisning ta ställning till olika ämnesuppfattningar och de teo-
retiska antaganden om språk och vad som förutsätter språkutveckling som 
dessa vilar på.  

De tre olika ämneskonceptioner, som Malmgren (1996) identifierar 
inom svenskämnet, benämns svenska som färdighetsämne, svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne. Malmgren menar emellertid att dessa tre ämnen kan vara svåra att 
urskilja i sin renodlade form i undervisningspraktiken då de som tidigare 
nämnts är att betrakta som teoretiska konstruktioner. Vanligare är att de 
förekommer i kombination med varandra. Men lärare kan, medvetet eller 
omedvetet, arbeta i en eller annan riktning, beroende på vilken syn på un-
dervisning, kunskap och lärande som man omfattar.  
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I konceptionen svenska som färdighetsämne står språkets formella sidor i 
fokus. Undervisningen är inriktad på att träna de så kallade basfärdighe-
terna tala, läsa och skriva och bygger i hög grad på en formaliserad under-
visning där språkliga delfärdigheter tränas i isolerade övningar. Litteratur-
läsning har en underordnad plats i detta ämne och är skild från språkträ-
ningen. Svenska som färdighetsämne är först och främst ett språkämne där 
undervisningen, enligt Malmgren, till stor del är tömd på ett ”samman-
hängande omvärldsorienterande innehåll” (Malmgren 1996, s 87). Färdig-
hetsämnet kan beskrivas som de tidiga skolårens dominerande svenskämne 
och fokus har varit att lära barnen knäcka skriftkoden och automatisera 
sin läsning. I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning av läs- och skriv-
processen i undervisningen (Skolverket 2000) framkommer att den tidiga 
läs- och skrivundervisningen till stor del präglas av träning av enskilda 
språkliga moment som inte integreras i faktiska läs- och skrivsammanhang. 
Det är exempelvis vanligt att man arbetar med rim- och ljudlekar och bok-
stavsträning som isolerade övningar. 

Vid mitten av 1990-talet urskiljer Malmgren (1996) en variant av svens-
ka som färdighetsämne i de tidiga skolåren som han ger benämningen 
”glad formalisering”. Den traditionellt lärarstyrda katederundervisningen 
har här ersatts av arbetsformer där färdighetsträningen läggs ut i ett arbets-
schema, där eleverna själva har (ett visst mått av) frihet att välja i vilken 
ordning de vill arbeta med de olika momenten under en vecka. Malmgren 
ger ett exempel på hur detta arbete kan gestalta sig i ett klassrum: 

I klassrummet håller några på att lära sig bokstäverna S, V, O och I i en 
ABC-bok. En ensam flicka arbetar med ordkunskap i boken ”Veckans ord”. 
Två pojkar arbetar med meningar som handlar om en viss bokstav i den s.k. 
”Versboken”. Flera elever sitter och skriver berättelser i sina ”Händelse-
böcker”. Några tränar läsförståelse med hjälp av en lärobok. Några ägnar 
sig åt ”fri forskning” om ett ämne de själva valt. De skriver av stycken ur en 
bok om kaniner. På den vagn som serverar material för de olika alternativen 
– obligatoriska och fria – finns ytterligare utbud av program för olika typer 
av språklig färdighetsträning med färdiga arbetsuppgifter (Malmgren 1996, 
s 152). 

Detta arbetssätt bygger, enligt Malmgren, i huvudsak på formalisering och 
ger uttryck för ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne. Tenden-
sen i detta, vid mitten av 1990-talet, relativt ”nya” svenskämne är att or-
ganisering och arbetsformer har förskjutits i riktning mot en hög grad av 
individuellt arbete medan själva ämnets innehåll, svenska som färdighets-
ämne, är stabilt (Malmgren 1996).  

Den bild av en undervisningspraktik i förändring som tecknas av Malm-
gren i mitten av 1990-talet bekräftas i senare studier och rapporter. En 
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jämförelse mellan Skolverkets nationella utvärderingar NU 92 och NU 03 
(Myndigheten för skolutveckling 2006) pekar på att graden av eget arbete 
ökat, särskilt i ämnena svenska och matematik. I Skolverkets nationella 
kvalitetsgranskning av läs- och skrivprocessen i undervisningen (Skolverket 
2000) konstateras, i linje med ovanstående, att eget arbete som undervis-
ningsform tycks ha fått fäste i svenska skolor, framför allt i årskurserna 1-
6 och i synnerhet i den åldersblandade undervisningen, vilket har lett till 
förändrade interaktionsmönster i klassrummet. Lärarens genomgångar och 
kontakter med eleverna sker exempelvis i högre grad individuellt med en 
elev i taget. Granskningsgruppen menar att denna arbetsform riskerar att 
skapa alltför tysta klassrum i meningen mindre utrymme för erfarenhetsut-
byte och gemensamma kunskapssökande samtal mellan lärare och elever 
och mellan elever om ett ämnesinnehåll. Enligt Eva Österlind (1998) tog 
framväxten av eget arbete fart under 1990-talet som ett svar på ökade krav 
på och behov av individualisering av undervisningen. Olika grader av indi-
vidualiserade arbetsformer kan förstås dels som lösningar på konkreta 
pedagogiska problem förknippade med den traditionellt förmedlande 
klassundervisningen och/eller svar på pedagogiska målsättningar och ideal 
(Österlind 2005), dels i relation till förändringar och värdeförskjutningar i 
samhället som t.ex. ökad mångfald, en marknadsorienterad utbildningspo-
litisk retorik om individens valfrihet samt måldokumentens betoning av 
individualisering, elevinflytande och eget ansvar (Vinterek 2006, Carlgren 
2005, Österlind 2005). Även Nils-Erik Nilsson (2002) menar att den ideo-
logiska betoningen av individen [i läroplansbetänkandet SOU 1992:94, 
min anmärkning], minskade ekonomiska resurser och en ny typ av hetero-
genitet har tvingat fram olika former av individualisering inom ramen för 
den sammanhållna klassen. Monica Vinterek (2006) drar slutsatsen att 
individualiseringens utformning och omfattning har betydelse för de inter-
aktionsmönster som blir möjliga i klassrummet. Ökningen av eget arbete 
har inneburit att ”mer och mer av skolans innehåll försvunnit från det 
offentliga rummet till en mer privat sfär med konsekvenser för möjligheter 
till insyn, kollektiv debatt och kollektivt agerande” (Vinterek 2006, s 125). 
Också Kjell Granström (2003) menar att en konsekvens av dessa föränd-
ringsprocesser är att utrymmet för det han kallar kollektiva samtal, där 
eleverna lär sig lyssna till andra och själva får möjlighet att formulera och 
pröva olika tankar och ståndpunkter i samspel med lärare och kamrater, 
tenderar att minska.5

                                                      
5 Granström gör en tydlig distinktion mellan den traditionella formen av kateder-
undervisning, där läraren ”mässade” från katedern och den arbetsform han kallar 

 Just möjligheten att delta i samtal, där ”elever och 
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lärare gemensamt undersöker, ifrågasätter och i tanken prövar trovärdig-
het, hållbarhet och konsekvenser av olika vetenskapliga, politiska, värde-
mässiga, etiska och moraliska uppfattningar” utgör en central del av ele-
vernas medborgerliga och demokratiska fostran (Granström 2003, s 228). 
Demokrati och demokratiska förhållningssätt både innebär och förutsätter 
kommunikation inom och mellan grupper. 

I konceptionen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är den 
centrala uppgiften, enligt Malmgren (1996), att överföra ett bestämt kul-
turarv till eleverna i form av en litterär kanon som man menar att alla ele-
ver bör stifta bekantskap med. Syftet är att eleverna i skolan ska utrustas 
med en gemensam kulturell referensram genom att läsa de litterära verk 
som ingår i kanon. Läsning av ett antal nyckeltexter anses också vara per-
sonlighetsutvecklande för eleverna. Grammatik och språkhistoria ingår 
som självständiga moment. Bildningsämnet urskiljs främst på gymnasiet 
och har inte fått genomslag i grundskolans tidiga år. Detta bekräftas också 
av Skolverkets nationella granskningar av läs- och skrivprocessen i under-
visningen (Skolverket 2000), där man pekar på att litteraturläsning har ett 
relativt begränsat utrymme i skolans tidiga år och att den litteraturläsning 
som förekommer oftast är något som sker vid sidan av övrigt arbete i klas-
sen. Läsning i skolans tidiga år är av tradition mest förknippad med läsin-
lärning och kan beskrivas som en läsning med instrumentella mål. Littera-
turläsningen i skolan tjänar framför allt syftet att träna språk- och läsfär-
digheter i en relativt snäv mening (Ewald 2007a) och legitimeras i hög grad 
utifrån dess språkutvecklande funktioner (Persson 2007). Den litteraturläs-
ning som förekommer förefaller vara dominerad av fri upplevelseläsning 
med målet att stimulera elevernas läslust, läsintresse och läsutveckling. 
Eleverna ges dock sällan möjligheter att bearbeta och fördjupa det de läser 
i gemensamma samtal med lärare och kamrater.  

Konceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne kännetecknas 
av att mer utgå från elevernas förutsättningar och erfarenheter än från 
fasta studiegångar när det gäller val av innehåll och hur detta innehåll be-
arbetas (Malmgren 1996). Språk ses som kommunikation och inom denna 
konception betonas att de språkliga förmågorna utvecklas när eleverna får 
delta i meningsfulla kommunikativa situationer som väcker deras nyfiken-
het och intresse för omvärlden. En strävan är därför att i möjligaste mån 
funktionalisera färdighetsträningen och att integrera den i ett ”samman-
hängande kunskapssökande arbete” (Malmgren 1996, s 89). Inom detta 
svenskämne betonas att språkfärdigheter som t.ex. att lära sig nya ord och 

                                                                                                                        
kollektiva samtal, där läraren är öppen för och lämnar utrymme för elevernas tan-
kar och synpunkter i ett gemensamt prövande samtal. 
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begrepp, stavningsregler och meningsbyggnad utvecklas när eleverna läser 
och skriver för att skaffa sig kunskaper om sig själva och sin omvärld. En 
strävan är också att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse. 
Litteraturläsning har i detta sammanhang en viktig roll som kunskapskälla 
och förmedlare av andra människors liv och erfarenheter. Detta bygger på 
tanken att läsning av skönlitteratur ger eleverna möjlighet att bearbeta sina 
egna tidigare erfarenheter, s.k. direkta erfarenheter, men också genom 
litteraturen göra nya indirekta erfarenheter som gestaltas i litteraturen och 
som de är främmande inför (Malmgren & Nilsson 1993).  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och dess betoning på innehåll 
och funktionell användning av språk och litteratur kan sägas utmana en 
lång undervisningstradition präglad av formaliserad färdighetsträning inom 
modersmåls-/svenskundervisningen, och i synnerhet inom den tidiga läs- 
och skrivundervisningen. Synsättet att språkutvecklingen bör förankras i 
kommunikativa processer och i ett innehåll som tar utgångspunkt i elever-
nas liv och erfarenheter är kännetecknande för det erfarenhetspedagogiska 
ämnet. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne knyter, som jag ser det, 
nära an till ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, lärande och skrift-
språksutveckling, där talande, läsande och skrivande ses som sociala aktivi-
teter som är beroende av de sammanhang i vilka de lärs och praktiseras. 
Det sociala samspelet och möjligheten till aktivt deltagande är i detta per-
spektiv själva förutsättningen för lärande och individuell utveckling (Säljö 
2000). 

Skolans svenskundervisning kan som framgår av ovanstående ta form på 
olika sätt och innebära olika meningserbjudanden beroende på lärares 
uppfattning om och gestaltning av svenskämnets (och läs- och skrivunder-
visningens) innehåll och syfte. Den ämnesdidaktiska forskningen visar att 
läs- och skrivundervisningen i de tidiga skolåren i hög grad konstrueras 
som ett färdighetsämne, där träning av grundläggande färdigheter i en 
relativt snäv mening står i fokus, medan frågor om vad eleverna ska läsa 
och skriva om förefaller mer eller mindre förgivet taget.  

Kursplanen i svenska  
De statliga intentionerna med grundskolans svenskundervisning uttrycks 
bland annat i läroplaner och kursplaner, styrdokument som anger statens 
viljeriktning när det gäller utbildningen. Styrdokumenten anger de mål som 
ska nås, men lämnar stor frihet för lärare att tolka kring vilket innehåll och 
med vilka metoder dessa ska konkretiseras och omsättas i den pedagogiska 
praktiken. Relationen mellan styrdokumenten och lärares handlande i den 
pedagogiska praktiken är inte direkt och entydig, men styrdokumenten 
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utgör en viktig ram för lärares uppdrag och arbete genom att de uttrycker 
de krav som staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 

De mål som beskrivs i den vid tiden för studien gällande kursplanen, 
Kursplaner och betygskriterier 2000, är av två slag, mål att sträva mot och 
mål att uppnå. Mål att sträva mot beskriver den inriktning som undervis-
ningen som helhet ska ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper 
och utgör utgångspunkten för planering och organisering av undervisning-
en. Strävansmålen beskriver dels de centrala förmågor som eleverna ska 
utveckla, dels ett innehåll. I mål att uppnå beskrivs en miniminivå av kun-
skaper som eleverna ska utveckla under skoltiden. Uppnåendemål fanns 
vid tiden för studiens datainsamling formulerade för åk 5 och åk 9. Från 
och med höstterminen 2008 finns mål att uppnå formulerade också för åk 
3, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt.  

Svenskämnet bär, enligt kursplanen i svenska, ett huvudansvar för ele-
vernas språkutveckling. Samtidigt framhålls att alla lärare i skolan har ett 
gemensamt ansvar för elevernas språkutveckling och måste vara medvetna 
om språkets betydelse för lärandet inom det egna ämnet (Kursplaner och 
betygskriterier 2000, s 98). En sådan hållning framträder dock inte på 
något explicit sätt i kursplanerna för skolans övriga ämnen. 

Svenskämnets uppdrag är omfattande. Det anses ha en nyckelställning i 
skolarbetet då det är genom språk och kommunikation som människor lär 
och utvecklas. Språkförmågor ses som nära kopplade till människors tän-
kande och identitetsutveckling. Språkets kommunikativa aspekter betonas 
och man framhåller att den språkliga utvecklingen inte kan delas upp i 
delfärdigheter som tala, lyssna, läsa och skriva som undervisas var för sig, 
utan dessa hänger ihop och utgör en helhet. Exempelvis framhålls i kurs-
planen att elever utvecklar goda språkfärdigheter när de i ett socialt sam-
spel med andra ”använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tän-
ker – i meningsfulla sammanhang” (Kursplaner och betygskriterier 2000, s 
98f). Vidare ger kursplanen i svenska uttryck för ett vidgat språk- och 
textbegrepp, där de estetiska uttrycksformernas betydelse för språkutveck-
lingen betonas. Eleverna ska ges möjlighet att uppleva och lära av skönlit-
teratur, film och teater samt ges tillfällen att utbyta erfarenheter kring des-
sa upplevelser.  

Litteraturen som en källa till kunskap betonas. Kursplanetexten uttryck-
er en tilltro till att litteraturläsning ”hjälper människan att förstå sig själv 
och världen” (Kursplaner och betygskriterier 2000, s 99) och att den bidrar 
till att stärka såväl den personliga som den kulturella identiteten. Littera-
turläsningen i skolan förväntas också bidra till elevernas demokratiska 
fostran genom att den tränar förmågan till perspektivbyten och erbjuder 
”möjligheter till empati och förståelse för andra” samt formar motbilder 
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till ”exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratis-
ka förhållanden” (Kursplaner och betygskriterier 2000, s 99).  

Den kursplan i svenska som är aktuell vid tiden för min studie (Kurspla-
ner och betygskriterier 2000) har få anvisningar om innehållet i det som 
eleverna ska läsa, skriva och samtala om och lämnar därmed öppet för 
tolkningar på den lokala arenan. Kursplanen blir därigenom konkret först i 
de enskilda klassrummen och i de lokala arbetsplanerna. Det framhålls 
dock att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter 
och ske i meningsfulla sammanhang.  

Mål i årskurs 3 – ett ökat fokus på svenskämnet i skolans tidiga år 
Vid tiden för denna studie framstår ämnet svenska i skolans tidiga årskur-
ser som relativt diffust. I de aktuella styrdokumenten, Lpo 94 samt Kurs-
planer och betygskriterier 2000, ges inte några explicita anvisningar kring 
målen med och innehållet i svenskundervisningen under de inledande åren i 
grundskolan. Inte heller när det gäller förskoleklassen, som utgör det första 
steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål, finns några särskilda 
anvisningar i styrdokumenten. Vad som är förskoleklassens syfte och mål 
när det gäller barns språk- och skriftspråkslärande framstår därför som 
otydligt. Mål att uppnå finns formulerade först i årskurs 5.  

För att skapa en större tydlighet kring svenskämnet i de tidiga skolåren 
fick Skolverket i november 2006 i uppdrag av regeringen att utarbeta för-
slag till mål att uppnå för årskurs tre i ämnena svenska, svenska som and-
raspråk och matematik. I uppdraget ingick att som ett andra steg ta fram 
nationella prov för dessa ämnen. Målen skulle vara så tydligt utformade att 
de bidrar till en likvärdig bedömning. Utifrån dessa distinkta mål ska det 
sedan bli möjligt att utforma nationella prov som utvärderar hur den en-
skilda eleven har uppnått målen (U2006/ 8951/ S). Uppdraget redovisades i 
juni 2007 (Dnr 2006:3393). Skolverkets förslag bestod för ämnet svenska 
av fyra målformuleringar. Enligt förslaget ska eleverna:  

- kunna läsa och ta del av berättande, beskrivande och instruerande texter 
som anknyter till elevens ålder och intressen eller erfarenheter samt kunna 
samtala om textens innehåll och form  

- kunna skriva berättande, beskrivande eller instruerande texter så att inne-
hållet blir begripligt och med viss handledning kunna göra enkla korriger-
ingar av meningar och ord  

- muntligt kunna beskriva och berätta om något så att innehållet tydligt 
framgår samt kunna föra en dialog kring egna och andras upplevelser, kun-
skaper eller tankar samt  
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- kunna använda någon estetisk uttrycksform för att nyansera, vidga eller 
konkretisera muntligt och skriftligt berättande (Dnr 2006:3393).  

Detta förslag tillbakavisades emellertid av regeringen och Skolverket gavs 
ett kompletterande uppdrag att förtydliga de tidigare föreslagna målen 
(U2007/7471/ S). Av svaret från Skolverket, som redovisade det komplette-
rande uppdraget i december 2007, framgår att Skolverket har uppfattat att 
kravet på förtydligande främst gällde att målen inte ansågs vara tydliga 
nog för att kunna förstås av föräldrar. Skolverket betonar i sin redovisning 
av uppdraget att de i första hand konstruerar kursplaner inklusive målni-
våer för en yrkesprofession och inte för föräldrar. I detta andra förslag på 
mål att uppnå i ämnet svenska för årskurs 3 har dock Skolverket ”… strä-
vat efter att använda ett enklare språk och att i möjligaste mån undvika 
fackuttryck så att målen också ska uppfattas som tydligare av föräldrar” 
(Dnr 73-2007: 3594, s 3f).  

I detta andra förslag formulerades återigen fyra mål, som anger att ele-
ven ska ha förmåga att ”muntligt framföra sådant som är välbekant för 
eleven”, ”samtala i mindre grupp”, ”läsa och förstå innehållet i skönlitte-
ratur och saklitteratur för barn” samt ”skriva egna texter för att utveckla 
och kommunicera kunskaper och tankar”. Dessa fyra mål kompletterades 
med ett antal punkter som förtydligar vad eleven ska kunna beträffande att 
”tala och samtala”, ”läsa och samtala” samt ”skriva och samtala” (Dnr 
73- 2007:3594, bilaga2, s 1). Inriktningen för uppnåendemålen i de båda 
förslagen kan sägas vara ungefär desamma, men i det andra förslaget är 
målbeskrivningen betydligt utförligare. I det andra förslaget tillkommer 
också specifika mål för kunskaper om språkets form, som exempelvis att 
”kunna skriva för hand eller med hjälp av digitala verktyg”, ”kunna an-
vända stor och liten bokstav samt punkt och frågetecken i egna texter” och 
” kunna stava för eleven vanliga och i texter ofta återkommande ord” (Dnr 
73- 2007:3594, bilaga 2, s 2). Men inte heller denna gång förefaller reger-
ingen ha varit tillfreds med förslaget från Skolverket. När de nya målen för 
årskurs 3 trädde i kraft höstterminen 2008 hade de återigen getts en ny 
utformning, nu alltså i en tredje version.  

I en promemoria från Utbildningsdepartementet (2008-06-03) presente-
rades de nya målen för årskurs 3 i ämnet svenska uppdelat i tre avdelning-
ar; läsning, skrivning samt tal och samtal. Beträffande läsning framgår att 
eleverna ska kunna ”läsa bekanta och elevnära texter med flyt”, ”kunna 
läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen munt-
ligt och skriftligt” samt ”kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner 
och beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt”. Beträf-
fande skrivning ska eleverna t.ex. ”kunna skriva enkla och elevnära fakta-
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texter och instruktioner där innehållet klart framgår”. Inriktningen för 
målen är alltså fortfarande ungefär likartad jämfört med de tidigare versio-
nerna, men ett nytt begrepp i målsammanhang, begreppet ”elevnära” lan-
seras i denna tredje version (Utbildningsdepartementet 2008-06-03). Med 
”elevnära” texter betonas att elevens textmöten ska hållas nära elevens 
egna erfarenheter av texter på fritiden och i skolan. Eleverna ska alltså ges 
möjlighet att läsa texter som har en koppling till deras kulturella och socia-
la villkor. Begreppet elevnära innebär vidare, enligt Skolverkets kommen-
tarmaterial, att texter väljs med hänsyn till elevens behov, förutsättningar, 
utvecklingsmöjligheter och intressen, i vilket även elevens språkliga förmå-
ga ingår (Skolverket 2009). 

Även i denna tredje version återfinns formkraven vad gäller skrivning. 
Det handlar om att eleven ska ”kunna stava ord som eleven själv ofta an-
vänder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter” 
samt kunna ”använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna 
texter”. De ord som elever ska kunna stava kan, enligt Skolverkets kom-
mentarmaterial, variera mellan olika elever, eftersom texterna kan vara 
valda med utgångspunkt i elevernas olika intressen och tidigare kunskaper 
(Skolverket 2009, s 51). 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att striden kring målformule-
ringar av ”mål att uppnå” för årskurs 3 i ämnet svenska gällde frågor om 
vilka som (primärt) är kursplanemålens adressater, lärare eller föräldrar, 
uttolkningen av vad ”tydlighet” innebär samt en renodling av målen till 
färdigheterna läsa, skriva, tala och samtala. Borttaget är målformuleringar 
om att skriva med hjälp av digitala verktyg och att uttrycka sig i estetiska 
uttrycksformer. Den ovan beskrivna processen visar med stor tydlighet 
vilken utbildningspolitisk vikt som de tidiga skolårens läs- och skrivunder-
visning har getts under de senaste åren.  

Ny läroplan och nya kursplaner – Lgr 11 
I december 2008 överlämnade regeringen propositionen Tydligare mål och 
kunskapskrav–nya läroplaner för skolan (prop. 2008/09:87) till riksdagen. 
Propositionen innehåller bl.a. förslag om att läroplanen ska innehålla sko-
lans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbild-
ningen samt kursplaner. Förskoleklassen ska i likhet med Lpo 94 omfattas 
av avsnitten om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål 
och riktlinjer. Utgångspunkter för arbetet med den nya läroplanen är bl.a. 
att den ska genomsyras av större konkretion och precision i formuleringar 
av mål och kunskapskrav än den nuvarande, Lpo 94, i syfte att bidra till en 
likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Vidare ska begreppen ”mål 
att sträva mot” och ”mål att uppnå” frångås. Endast övergripande mål ska 
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finnas i läroplanens första del, i vilka anges de generella kompetenser som 
alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.  

I avvaktan på riksdagens ställningstagande till förslagen i propositionen 
fick Skolverket i januari 2009 i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag 
till nya kursplaner samt kunskapskrav för grundskolan och motsvarande 
skolformer (U2009 /312 /S). Kunskapskraven ska omfatta godtagbara kun-
skaper i slutet av årskurs 3, i slutet av årskurs 6 och i slutet av årskurs 9 
för samtliga obligatoriska skolformer. Förskoleklassen omfattas, som tidi-
gare nämnts, inte av kursplaner och kunskapskrav.  

I förslaget till nya kursplaner införs ett obligatoriskt centralt innehåll, 
som anger de kunskapsområden som anses nödvändiga att arbeta med för 
att eleverna ska utvecklas mot målen. Även fortsättningsvis ses språket och 
litteraturen som centrala innehållsområden i ämnet svenska. Språkets 
kommunikativa aspekter betonas och det framhålls att eleverna genom 
undervisningen i svenska ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den 
egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.  

Det centrala innehållet är uppdelat i kunskapsområdena Läsa och skri-
va, Tala, lyssna och samtala, Berättande texter och sakprosatexter, Språk-
bruk samt Informationssökning och källkritik. Centralt innehåll i årskurs 
1-3 under rubriken Läsa och skriva är exempelvis ”lässtrategier för att 
förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form 
och innehåll”, ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpass-
ning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag”, ”handstil och skri-
va på dator”, ”språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, fråge-
tecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande 
ord i elevnära texter”. Begreppet ”elevnära” texter har som framgår av 
detta behållits i den nya kursplanen. Vidare anges i det centrala innehållet 
under rubriken Berättande texter och sakprosatexter ett antal olika textty-
per som eleverna ska möta i undervisningen. Det handlar bl.a. om berät-
tande texter, poesi, rim, ramsor, sånger, lyrik, dramatik, sagor och myter, 
beskrivande, förklarande och instruerande texter samt texter som kombi-
nerar ord och bild, som t.ex. film, interaktiva spel och webbtexter. En sär-
skild innehållspunkt under denna rubrik är också kännedom om några 
skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. Under rubriken Informa-
tionssökning och källkritik lyfts informationssökning i olika medier samt 
källkritik fram som särskilda innehållspunkter. 

Enligt Skolverket (2010b) har utgångspunkten för kursplaneförslaget i 
svenska varit resultaten från de internationella undersökningarna PIRLS 
2006, PISA 20066

                                                      
6 PIRLS berör 10-åringars läsförmåga medan PISA berör 15-åringars läsförmåga. 

 samt Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan, 
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NU-03. Dessa undersökningar visar att färre svenska elever klarar en mer 
komplex läsförståelse, vilket bland annat förklaras med att elever i svensk 
skola sällan möter explicit undervisning i och om lässtrategier. Mot bak-
grund av detta lyfts lässtrategier fram som en särskild punkt i det centrala 
innehållet under kunskapsområdet Läsa och skriva. Framlyftandet av ett 
antal olika texttyper som eleverna ska få möta i undervisningen i svenska 
innebär att det genrepedagogiska perspektivet framträder tydligare i kurs-
planen i svenska i Lgr 11 än i kursplanen i svenska i Lpo 94. 

Den ovan beskrivna processen visar att frågor kring svenskämnets mål 
och innehåll samt vilka kunskaper och färdigheter som anses önskvärda är 
i ständig rörelse. I och med de nya kunskapskraven i årskurs 3 fixeras en 
lägsta nivå för elevernas kunskaper i svenska. Återkommande i regeringens 
direktiv inför arbetet med nya mål och kunskapskrav är betoningen på 
tydlighet och transparens i utbildningssystemet för att underlätta för för-
äldrar och andra att få inblick i vad skolan kräver. Barns och ungas skrift-
språkliga kompetenser ses som avgörande för att eleverna ska nå kun-
skapsmålen och ges därmed en hög prioritet i den utbildningspolitiska 
retoriken. 

Utbildningspolitikens implikationer för undervisningen  
Ninni Wahlström (2009) diskuterar i en läroplansteoretiskt inriktad studie 
spänningsfältet mellan att förstå lärande som utbildning och att förstå 
lärande som leverans. Medan lärande som utbildning kan förstås i termer 
av att ge elever tillgång till kulturella och sociala redskap i sin utveckling 
till samhällsmedborgare, och därmed också ställa dem inför uppfordrande 
och kritiska frågor om identitet och samhällsutveckling inom en tradition 
av bildning och utbildning, så representerar utbildning som leverans en 
teknisk-instrumentell inställning till kunskap, som i stället utgår från eko-
nomiska och marknadsmässiga hänsyn. När lärande tolkas som leverans 
betonas resultatet av lärande och utbildning uppfattas som ett medel för att 
nå andra mål, snarare än som ett mål i sig. Ett sådant marknadstänkande 
kan sägas prägla en statlig styrning av skolan i dag som i allt ökande om-
fattning formulerar mål och kunskapskrav, utvecklar indikatorer och prov 
för att mäta när och hur kraven har uppfyllts samt utkräver ansvar för 
skolans kunskapsresultat. Till skillnad från ett professionellt ansvar som 
utgår från lärarens ämnesmässiga och didaktiska kunskaper så talar vi här 
i stället om ett administrativt ansvar som hör ihop med extern granskning 
och ett ansvarsutkrävande med förebild i näringslivet. När mål- och resul-
tatstyrningen av skolan utvecklas mot en utpräglad resultatstyrning så 
ställs också ansvarsutkrävandet i fokus. Undervisningen ska organiseras 
efter varje elevs behov och det leder till krav på att varje elev ska sätta upp 
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sina mål och arbeta för att målen uppfylls genom t. ex individuella utveck-
lingsplaner och planering och genomförande av det egna arbetet. Ansvars-
utkrävandet fortplantar sig på så sätt till alla nivåer i skolans organisation, 
från skolhuvudman, till skolenhet och till den enskilda individen. Lärares 
undervisning tenderar i kölvattnet av denna utveckling att i allt högre grad 
bli en fråga om att observera, dokumentera och bedöma elevers lärande 
och utveckling i termer av måluppfyllelse. Om utbildning och lärande i 
stället förstås utifrån en relationell och kommunikativ utgångspunkt, så 
kommer det gemensamma samtalet och dess betydelse för elevernas möj-
lighet till meningsskapande att ges en central roll vad gäller elevernas kun-
skapsutveckling. Det är i detta sammanhang som lärarens meningserbju-
danden blir viktiga att uppmärksamma för att förstå den inriktning som 
undervisningen implicerar.  
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3. Forskning om klassrumssamtal och barns 
tidiga skriftspråkslärande 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras pedagogisk/didaktisk forskning med relevans för 
det område jag valt att studera, barns tidiga skriftspråkslärande. Inled-
ningsvis redovisas pedagogisk forskning med fokus på interaktion och 
samtal i klassrummet, därefter redogörs för forskning som utifrån olika 
perspektiv och med olika fokus belyser villkor för och aspekter av barns 
tidiga skriftspråksutveckling och skriftspråkslärande.  

Samtalsmönster i klassrummet 
Skolan som institution kännetecknas av speciella regler och traditioner för 
hur man talar och vad man talar om, som har rötter långt tillbaka i tiden. 
Inbäddat i språket finns institutionens sätt att fungera, syn på vad kunskap 
och lärande är och hur man kommunicerar. Hur elever förstår och lär sig 
behärska dessa kommunikativa spelregler har en avgörande betydelse för 
deras möjligheter att lyckas i skolan. Roger Säljö talar i relation till detta 
om den formaliserade undervisningens ”janusansikte”(Säljö 2000, s 207). 
Samma slag av interaktion och kommunikativa aktiviteter kan skapa fram-
gångar såväl som misslyckanden beroende på elevers erfarenheter av att 
”agera i enlighet med de kommunikativa traditioner som konstituerar sko-
la och utbildning” (Säljö 2000, s 207). Det finns en ömsesidig relation 
mellan de kommunikativa processer som elever är delaktiga i och det lä-
rande som tar form i klassrummet. Den pedagogiska praktiken konstitue-
ras och formas i den dagliga interaktion som pågår i klassrummet. Hur och 
under vilka kommunikativa villkor elever och lärare interagerar i klass-
rummet ser jag därför som centrala aspekter när man vill förstå det me-
ningsskapande som äger rum inom ramen för skolans institutionella verk-
samhet.  

Samtal med fråga – svar mönster 
Skolan kan till största delen beskrivas som en diskursiv verksamhet; man 
samtalar, läser och skriver som huvudsaklig aktivitet och med lärande som 
det överordnade målet. En rad studier har med olika utgångspunkter belyst 
vad som utmärker skolan som ”institutionaliserad kommunikativ praktik” 
(Bergqvist 1999, s 137). Framför allt har det lärarledda klassrumssamtalet 
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varit föremål för en omfattande forskning alltsedan 1970-talet.7 Numera 
väl kända resultat från den tidiga klassrumsforskningen rör mönster för 
turtagande i helklassamtal, fördelningen av talutrymme mellan lärare och 
elever i klassrummet, samt hur olika ämnen och frågor initieras i samtalet. 
Deltagarstrukturen8

 

 i de lärarledda helklassamtalen har formulerats i ter-
mer som IRF (Sinclair & Coulthard 1975), IRE (Mehan 1979) och recitati-
va samtal (Nystrand 1997). I sin karakteristiska form brukar denna sam-
talsstruktur beskrivas som bestående av tre utmärkande drag; initiering (I), 
respons (R) och evaluering (E) eller uppföljning (F). Vanligen är det läraren 
som initierar en fråga, ofta gällande känd information, eleven som svarar 
på frågan och läraren som evaluerar eller följer upp elevens svar, för att 
sedan initiera en ny fråga. IRF-strukturen kan sägas innebära en öppnare 
hållning i det sista ledet av replikväxlingen, där läraren istället för att (en-
sidigt) värdera elevens svar följer upp det eleven sagt. Samtalet i klassrum-
met har beskrivits som kedjor av sådana IRE/F-mönster. Courtney B Caz-
den (1988) ger i sin bok Classroom Discourse: The Language of Teaching 
and Learning ett typiskt exempel på skillnaden mellan ett traditionellt 
klassrumssamtal och ett mera vardagligt samtal: 

Classroom Talk:  Conversation:   
What time is it, Sarah?  What time is it, Sarah? 
Half past two.  Half past two.   
Right.   Thanks.  

 

                                                      
7 Exempel på tidiga studier med detta fokus är:  

 Cazden, John & Hymes (1972): Functions of Language in the Classroom. Ett 
sammanhållande tema i denna numera klassiska antologi är ett intresse för analyser 
av relationen mellan barnets språkliga repertoar och den typ av språkbruk som 
skolan kännetecknas av och förväntar sig.  

 Lundgren (1972): Frame Factors and the Teaching Process. A Contribution to 
Curriculum Theory and Theory on Teaching. Lundgren knyter samman en lä-
roplansteoretisk ansats med analyser av interaktionsmönster i undervisningsspråket 
och visar bl.a. att elever med olika social bakgrund har olika förutsättningar att 
hantera och delta i klassrumsspråket.  
8 Begreppet deltagarstruktur introducerades av Philips (1972). Med deltagarstruk-
tur avses deltagarnas rättigheter och plikter när det gäller vem som kan säga vad, 
när och till vem i klassrummet. Cazden (1988) identifierade fyra typer av deltagar-
struktur: 1. läraren i interaktion med hela klassen, 2. läraren i interaktion med 
elever i smågrupper, 3. läraren i interaktion med en elev i taget och 4. eleven utan 
någon interaktion med andra. 
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Samtalen har som framgår olika karaktär som kan förstås utifrån att de är 
situerade i olika kontexter med olika traditioner och regler för hur man 
talar. I det vardagliga samtalet är frågandet vanligtvis autentiskt i mening-
en att det syftar till att söka svar på något man vill ha reda på, medan frå-
gandet i klassrumskontexten traditionellt har funktionen att generera ett 
förutbestämt svar eller kontrollera och värdera elevernas kunskaper. 

IRE/F-strukturen har visat sig vara det samtalsmönster som dominerar 
helklassundervisning i olika skolformer i de flesta länder (Evaldsson, Lind-
blad, Sahlström & Bergqvist 2001, Nystrand 1997, jfr Gustafsson 1977). 
Den tidiga klassrumsforskningen har också synliggjort att det offentliga 
samtalet i klassrummet till cirka två tredjedelar domineras av läraren, me-
dan eleverna får dela på den resterande tredjedelen av talutrymmet (se t.ex. 
Sinclair & Coulthard 1975, Anward & Lundgren 1978, Mehan 1979, 
Einarsson & Hultman 1984, Cazden 1988, Nystrand 1997). Organisering-
en av helklassundervisning har enligt Sahlström (1999) karaktären av ett 
tvåpartssamtal där den ena samtalsparten – läraren – agerar som den ena 
halvan av klassen medan den andra samtalsparten – eleverna – deltar som 
en kollektivt konstituerad samtalspart. På ett individuellt plan innebär 
detta helt olika villkor för lärares respektive elevers möjligheter att delta i 
klassrumsinteraktionen. Läraren kan som den ena samtalsparten räkna 
med varannan tur i samtalet medan enskilda elever får konkurrera om 
resterande talutrymme. Läraren är också den som kontrollerar såväl sam-
talsämne som turtagande, medan eleverna vanligen har ett begränsat ut-
rymme att bidra med egna inlägg eller påverka innehållet i samtalet genom 
initiering av nya teman. Edwards och Westgate (1994) använder begreppet 
förtilldelade (pre-allocated) rättigheter för att karakterisera lärarens institu-
tionaliserade rätt att ta ordet, initiera och avsluta aktiviteter i klassrummet.  

Klassrumssamtal som präglas av IRE/F-strukturen har under senare år 
kritiserats för sin monologiska karaktär och för att implicera en syn på 
kunskap som överföring från lärare till elev och att elever därmed görs till 
passiva mottagare av lärarens instruktioner (Dysthe 1996, Nystrand 1997). 
Det råder dock en viss oenighet mellan olika forskare om den tredelade 
strukturens betydelse för lärandet i klassrummet. Wells (1993) menar att 
lärandepotentialen i denna samtalsform under goda betingelser kan vara 
ett redskap i det gemensamma skapandet av kunskap, där både elever och 
lärare bidrar med idéer och erfarenheter. Avgörande för det lärande som 
äger rum är kvaliteten i det tredje och uppföljande draget. Genom uppfölj-
ningar som inkluderar och bygger vidare på elevernas bidrag kan de invol-
veras i utforskande och problemlösande samtal som utvecklar deras själv-
ständiga tänkande, menar Wells. Den tredelade samtalsstrukturen har visat 
sig ha en stark ställning i klassrumsdiskursen oberoende av ämne, årskurs 
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och skolsystem. Wertsch (1998) förklarar detta med att den fyller dubbla 
funktioner. Förutom inlärningssyftet bidrar den också genom sin hierarkis-
ka struktur till att upprätthålla makt- och auktoritetsrelationer i klass-
rummet. Denna form av klassrumssamtal är ur lärarperspektiv helt enkelt 
ett effektivt sätt att utöva och behålla den sociala kontrollen i klassrum-
met.  

De ovan refererade studierna intresserade sig huvudsakligen för den offi-
ciella och lärarledda kommunikationen i klassrummet. Under senare år har 
denna forskning kritiserats för att missa en väsentlig del av den språkliga 
interaktion som pågår i klassrummet, nämligen den kommunikation som 
sker utanför det lärarledda samtalet i elevernas interaktion med varandra 
(Evaldsson m fl 2001). Resultat från studier med ett elevorienterat fokus 
visar att interaktionen i klassrummet i vissa avseenden uppvisar andra 
mönster än de som presenteras i tidigare forskning, när man också tar hän-
syn till den inofficiella kommunikationen. Sahlström (1999) har påvisat att 
det vid sidan av det officiella och lärarledda samtalet också pågår en inoffi-
ciell och icke påbjuden interaktion mellan eleverna, som är betydligt mera 
frekvent än elevernas interaktion med läraren. Dessa studier ger i kontrast 
till den lärarorienterade forskningen en bild av klassrummet som en språk-
ligt komplex miljö, där olika samtal förekommer parallellt, ett officiellt 
lärarkontrollerat samtal såväl som elev -elev interaktion utanför den offici-
ella diskursen, där lärarens undervisning mer bildar en sorts ljudkuliss till 
elevernas privata samtal (Granström 1992). I dessa privata samtal avhand-
las såväl förelagda uppgifter som ämnen som ligger utanför lektionsinne-
hållet. Eleverna tar således själva initiativ till att på olika sätt fylla ut den 
tid som till synes går åt till passiv väntan och lyssnande (Sahlström 1999). 
Analyser av klassrumsinteraktion med ett elevorienterat fokus har på så 
sätt bidragit till att nyansera den tidigare relativt endimensionella bilden 
som den tidiga klassrumsforskningen med ett lärarorienterat fokus gav av 
den interaktion som pågår i klassrummet. 

Dialogiskt orienterade samtal 
Under de senaste årtiondena har sociokulturellt inriktad klassrumsforsk-
ning intresserat sig för kontextens och interaktionens betydelse för de lä-
randeprocesser som tar form i klassrummet, i synnerhet har man studerat 
hur samtal kan relateras till lärande. Inom det sociokulturella perspektivet 
betonas möjligheten till aktivt deltagande i dialog, kommunikation och 
samspel som en viktig betingelse för elevers lärande och meningsskapande 
(Dysthe 1996, 2003, Nystrand 1997, Säljö 2000, 2005). Eleverna ses med 
detta perspektiv som aktiva deltagare i klassrumsdiskursen snarare än som 
passiva mottagare av lärarens initiativ. Inspiration hämtas framför allt från 
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teoretiker som Lev Vygotsky och Michail Bakthin. Den grundläggande 
idén bakom betoningen av kommunikationens roll i undervisnings- och 
lärandeprocessen kan förstås i relation till en vetenskapsfilosofisk förskjut-
ning från föreställningar om språket som en avbildning av en sann och 
verifierbar verklighet till en växande insikt om språkets konstituerande roll 
för vårt sätt att uppfatta verkligheten (Englund 2004). Kunskap betraktas 
således inte som något objektivt som existerar oberoende av den som lär 
sig och oberoende av språket. Denna förskjutning, vilken brukar beskrivas 
som en ”kommunikativ vändning” har influerat human- och samhällsve-
tenskaper med intresse för kommunikation som social handling (Säljö 
1998, Englund 2004).  

En dialogisk syn på kommunikation och lärande uttrycks i såväl Olga 
Dysthes (1996) som Martin Nystrands (1997) studier av klassrumsinterak-
tion. Båda dessa forskare tar utgångspunkt i sociokulturell teoribildning 
och en central referenspunkt och inspirationskälla är den ryske kultur- och 
litteraturteoretikern Michail Bakhtin. Bakhtin (1984) ser dialogen som en 
grundläggande kvalitet i all mänsklig kommunikation och som den yttersta 
förutsättningen för det demokratiska samhällets utveckling och bevarande. 
För Bakhtin har dialogen en existentiell dimension: “The very being of man 
(both internal and external) is the deepest communion. To be means to 
communicate” (Bakhtin 1984, s 284). Att vara människa innebär att ingå i 
dialogiska relationer, där varje yttrande ”är en länk i en mycket komplex 
organiserad kedja av andra yttranden” (Bachtin 1997, s 212). Varje ytt-
rande är ett svar på tidigare yttranden som i sin tur leder till nya yttranden. 
Med dialog avser Bakhtin inte endast muntlig dialog människor emellan 
utan också dialogiska relationer med texter och mellan olika texter samt 
inre dialog, dvs. samtal som man för med sig själv. Människan existerar 
endast i dialog, även om dialogen förs på ett inre plan. I sitt dialogbegrepp 
lägger Bakhtin vikt vid det heterogena, mångtydiga och flerstämmiga och 
menar att det måste finnas olikhet och en spänning mellan olika röster för 
att förståelse och mening ska skapas (Nystrand 1997, Igland & Dysthe 
2003). Flerstämmigheten eller polyfonin9

                                                      
9 Bakhtins begrepp polyfoni (poly = flera; foni = stämmor) relaterar till ett stilgrepp, 
främst i Dostojevskijs författarskap, vilket han menar kännetecknas av polyfoni 
(flerstämmighet) till skillnad från Tolstojs, som enligt Bakhtin kännetecknas av 
monofoni (enstämmighet). 

 betecknar alltså inte enbart en 
samtidig existens av olika röster utan även ett dialogiskt samspel mellan 
dessa röster, där den kreativa spänningen rymmer en potential för utveck-
ling. Det är i mötet, ofta i spänningsfältet, mellan olika synsätt som ny 
förståelse uppstår.  
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Nystrand (1986, 1997) tar alltså utgångspunkt i Bakhtins dialogbegrepp i 
sina analyser av klassrumsinteraktion. Mot den recitativa tradition som 
innebär att läraren har det mesta av talutrymmet och som karakteriseras av 
det som Nystrand kallar testfrågor, dvs. frågor där svaren ofta är givna på 
förhand, ställer han en dialogisk undervisning som mera kännetecknas av 
autentiska frågor, uppföljning och positiv respons från lärarens sida. Med 
autentiska frågor avser Nystrand frågor som inte har ett av läraren förut-
bestämt svar, utan som inbjuder eleverna att komma med egna inlägg i 
samtalet som kan bidra till att samtalsförloppet modifieras eller ändras. 
Enligt Nystrand fungerar autentiska frågor dialogiskt genom att de öppnar 
för elevernas uppfattningar, tolkningar och reflektioner, vilket i sin tur 
signalerar ett intresse från läraren för de kunskaper och erfarenheter som 
eleverna bär med sig. Samtal med denna karaktär antas stimulera till ett 
större intresse och engagemang hos eleverna. 

 Dysthe (1996) lyfter fram begreppet flerstämmighet som ett alternativ 
till det traditionellt lärardominerade fråga – svar samtalet. Huvudargument 
för det flerstämmiga klassrummet ligger, menar Dysthe, i språkets centrala 
betydelse i lärandeprocessen och den nära relationen mellan språk och 
tänkande, idéer som har sin grund hos Vygotskij (1934/1999) och hans syn 
på lärande som en sammanflätad kognitiv och social process. Ett flerstäm-
migt eller dialogiskt klassrum kännetecknas till skillnad från ett monolo-
giskt, enligt Dysthe (1996), av samtal där elevernas olika tankar och syn-
punkter ges utrymme och där eleverna ses som resurser för varandra i lä-
randeprocessen. Dysthe använder Nystrands begrepp autentiska frågor, 
uppföljning och positiv respons i sina analyser av den muntliga och skrift-
liga interaktionen mellan lärare och elever i två amerikanska high school-
klasser och en norsk gymnasieklass. Såväl Nystrand (1997) som Dysthe 
(1996) framhåller att kvaliteten på interaktionen i klassrummet är beroen-
de av lärarens sätt att formulera frågor och att bemöta och/eller följa upp 
elevernas svar. Genom att införliva och bygga vidare på elevens svar i nästa 
fråga signalerar läraren att elevens bidrag är viktiga källor till kunskap. 

Samtalet som undervisningsform och dess lärandepotential har som 
framgår av ovanstående genomgång varit föremål för ett stort antal studier 
nationellt såväl som internationellt. I synnerhet har lärarens sätt att ställa 
frågor och fördelningen av taltid mellan lärare och elever i klassrummet 
upptagit en stor del av intresset inom forskningen om klassrumsinterak-
tion. 

Barns tidiga skriftspråkstillägnande 
Forskning om barns tidiga skriftspråkstillägnande, emergent literacy, har 
vuxit fram och etablerats som ett eget forskningsfält under de senaste tre 
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decennierna och har bidragit till att vidga och omdefiniera förståelsen av 
barns tidiga skriftspråkande. Termen emergent literacy används som ett 
samlingsbegrepp för den forskning som intresserar sig för hur barn skapar 
mening och agerar i och med skriftspråket innan de lärt sig läsa och skriva 
i konventionell mening (Teale & Sulzby 1986). William Teale och Elisa-
beth Sulzby (1986) sammanfattar innebörden i begreppet emergent literacy 
i följande punkter: 

1. Literacy begins long before children start formal instruction.[…] 

2. […] Listening, speaking, reading and writing abilities (as aspects of lan-
guage – both oral and written) develop concurrently and interrelatedly, ra-
ther than sequentially. 

3. Literacy develops in real-life settings for real-life activities in order to “get 
things done”. Therefore, the functions of literacy are as integral a part of 
learning about writing and reading during early childhood as are the forms 
of literacy. 

4. Children are doing critical cognitive work in literacy development during 
the years from birth to six.  

5. Children learn written language through active engagement with their 
world. They interact socially with adults in writing and reading situations; 
they explore print on their own, and they profit from modeling of literacy 
by significant adults, particularly their parents.  

6. Although children´s learning about literacy can be described in terms of 
generalized stages, children can pass through these stages in a variety of 
ways and different ages. Any attempt to “scope and sequence” instruction 
should take this developmental variation into account (Teale & Sulzby 
1986, s xviii). 

En central utgångspunkt i ett emergent literacy – perspektiv är som fram-
går av ovanstående att socialiseringen in i skriftspråket är en process som 
startar mycket tidigt i barnets liv, som ett resultat av socialt samspel med 
läsande och skrivande människor i barnets omgivning. Barnet ser och del-
tar i situationer i vardagen där föräldrar, syskon, förskolepersonal och 
andra läser och skriver i olika sammanhang och för olika syften. På så sätt 
börjar många barn att själva utforska och experimentera med skriftspråket 
och utvecklar successivt en medvetenhet om skriftspråkets mening och 
funktion och en identitet som läsare och skrivare. De utvecklar också en 
rad kunskaper om hur man läser och skriver. I en tidig svensk studie inom 
detta fält, Learning to read and write, visar Caroline Liberg (1990) hur 
förmågan att läsa och skriva växer fram och utvecklas i interaktion mellan 
barn och vuxna i för barnet meningsfulla situationer och att läsandet och 
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skrivandet och samtalandet om det som läses och skrivs samverkar och 
förstärker varandra. Drivkraften i denna process är barnets strävan efter 
att skapa mening. En pedagogisk implikation av studiens resultat är, enligt 
Liberg att:  

reading and writing develop in what here will be called a language space 
which is characterized by the fact that the child is given many opportunities 
to experience languageing within both the spoken medium and the written 
medium, and to make explorations of different reading and writing behav-
iors, both on their own, and together with others (Liberg 1990, s 182). 

Liberg betonar alltså vikten av att barn får rika möjligheter att göra språk-
liga upptäckter, både på egen hand och i samspel med andra, i det talade 
såväl som det skrivna språket, för att de ska förstå skriftspråkets menings-
bärande funktion och syftet med att läsa och skriva. Centralt är att detta 
får ske i en tillåtande miljö där barnens tidiga läs- och skrivförsök bemöts 
utan strikta krav på rätt och fel. 

Under senare år har begreppet early childhood literacy10

It is not about emergence or becoming literate, it is about being literate; and 
it allows the literacy practices and products of early childhood to be 
acknowledged as valid in their own right, rather than perceived as in-
adequate manifestations of adult literacy (Gillen & Hall 2003, s 10). 

 börjat användas 
inom detta forskningsfält (Hall, Larson & Marsh 2003). Med detta be-
grepp, som är utvecklat ur forskningen om emergent literacy, markeras en 
teoretisk förskjutning i synen på literacybegreppet och på små barns skrift-
språksanvändning. Det tidiga läsandet och skrivandet är med detta synsätt 
inte outvecklade former av vuxnas skriftspråksnorm, utan barnets egna 
meningsfulla agerande i skriftspråket, som har ett värde i sig, här och nu. 
Julia Gillen och Nigel Hall (2003) definierar begreppet early childhood 
literacy på följande sätt:  

En svensk studie som tar sin utgångspunkt i ett early childhood literacy-
perspektiv är Elisabeth Björklunds (2008) avhandling Att erövra litteraci-
tet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och 
tecken i förskolan.11

                                                      
10 Enligt Razfar och Gutiérrez (2003) har begreppen emergent literacy och early 
childhod literacy sin grund i skilda teoretiska traditioner, där begreppet emergent 
literacy hänförs till en kognitiv teoritradition, medan begreppet early childhood 
literacy placeras inom ett sociokulturellt synsätt. För en utförlig diskussion av den-
na distinktion, se Razfar och Gutiérrez (2003). 

 Björklund undersöker vad litteracitet kan innebära i 

11 Björklund har valt att översätta det engelska begreppet literacy med litteracitet. 
Literacybegreppet är centralt också i föreliggande studie och i kapitel 4 presenterar 
jag några centrala utgångspunkter inom denna forskningsinriktning 
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relation till de yngsta barnen i förskolan (1.5-3 år) och ställer frågor om i 
vilka sammanhang barnen är engagerade i skriftspråkliga aktiviteter som 
berättande, läsande och skrivande, hur de samspelar i dessa aktiviteter, 
samt vilket innehåll barnens kommunikation har. Resultatet av studien 
visar att barnen utvecklar sin litteracitet genom att delta i och själva aktivt 
initiera en mängd litteracitetshändelser i förskolans vardag, som exempel-
vis högläsning, berättande, läsande i bok och portfolio, bläddrande i böck-
er, ritande, skrivande samt sjungande (Björklund 2008, s 219). Barnen 
utforskar och bygger sin litteracitet både i samspel med andra och enskilt. 
Vidare framkommer att barnen själva positionerar sig som läsare och skri-
vare genom att använda uttryck som ”jag läser” eller ”det står där”. Studi-
en visar också på den sociala kontextens betydelse för barnens erövrande 
av litteracitet.  

Inom early childhood literacy-forskningen ifrågasätter man den väl eta-
blerade föreställningen om en kognitiv läsmognadsålder, ofta förknippad 
med skolstarten och formell läs- och skrivundervisning. Istället menar man 
att barn redan från födseln agerar i en skriftspråklig värld och att de i sam-
spel med andra mer kunniga människor i sin omgivning successivt utveck-
lar kunskaper om och i skriftspråket. Mognadssynen på läsande och skri-
vande har många gånger inneburit att de erfarenheter av skriftspråket som 
barn tillägnat sig före skolstarten inte värderats när de kommer till skolans 
formella läs- och skrivundervisning (Clay 2000).  

Vidare ifrågasätts synen på skriftspråksutveckling som en linjär stadie-
liknande process där talspråket utvecklas först och skriftspråket därefter. 
Istället betonas att läsande, skrivande och samtalande är ömsesidigt bero-
ende språkaktiviteter som stödjer varandras utveckling och som till stor del 
utvecklas parallellt, även om olika sidor av skriftspråket tycks vara olika 
viktiga i olika perioder av skriftspråksutvecklingen (Hagtvet 2002, 2004). 
Bente E Hagtvet menar att ”parallellitet och ömsesidigt beroende tycks, i 
högre grad än stadier och sekvenser karakterisera utvecklingen av talspråk 
respektive skriftspråk” (Hagtvet 2002, s 21). Att lära sig läsa och skriva 
hänger också intimt samman med kunskapsutvecklingen. Kunskap utveck-
las genom språk och genom det kunskapande arbetet utvecklas språket. 
Liberg menar att:  

När man lär sig läsa och skriva lär man sig också något om det man läser 
och skriver. Och tvärtom, när man läser och skriver för att lära sig om nå-
got, lär man sig samtidigt att läsa och skriva. Det medför bland annat att 
det inte går att säga att man först ska lära sig läsa och skriva för att sedan 
läsa och skriva för att lära (Liberg 2003b, s 216) 
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Senare forskning om barns tidiga skriftspråkstillägnande visar alltså att 
små barns läsande och skrivande från början sker tillsammans med redan 
läs- och skrivkunniga i barnets närmaste omgivning. Barn som lever i en 
stödjande och tillåtande miljö där de involveras i läs- och skrivaktiviteter 
tillsammans med andra och där det finns tillgång till böcker och annat läs- 
och skrivmaterial börjar så småningom själva eller med stöd av människor 
i sin omgivning att utforska skriftspråket. Detta tidiga utforskande sker 
genom det som Liberg (2006) kallar preläsande och preskrivande. Under 
denna fas prövar barnet på ett förutsättningslöst sätt skriftspråket med 
såväl egna som konventionella tecken och symboler. Drivkraften i lärandet 
är barnets intresse och motivation och det för barnet kända och menings-
fulla sammanhanget. I detta tidiga utforskande av skriftspråket tar barnet 
rollen som skrivare och/eller läsare och skaffar sig successivt en förståelse 
för skriftspråkets kommunikativa och meningsbärande funktion såväl som 
för det alfabetiska systemets princip, dvs. hur de grafiska tecknen (bokstä-
verna) svarar mot ljud i talet. En del barn lär sig genom detta aktiva ut-
forskande att läsa och/eller skriva innan de möter skolans formella läs- och 
skrivundervisning. Det tidiga skriftspråkandet är med Libergs terminologi 
ett begränsat effektivt läsande och skrivande där barnet ”befinner sig i ett 
meningsskapande i den språkliga världen” och där det ”utför, effektuerar, i 
skriftspråket vad det vill ha genomfört” (Libergs 2006, s 31). Läsandet och 
skrivandet är dock begränsat i meningen att det inte följer skriftspråkets 
konventioner och därmed inte alltid kan förstås av omgivningen. Centralt i 
ett early childhood literacy– perspektiv är, som tidigare nämnts, att prelä-
sande och preskrivande inte bör betraktas som låtsasverksamheter, utan 
som ”verklig” läsning och skrivning i meningen att det fyller en central 
funktion för barnet i den konkreta situationen (Söderbergh 1997, 2009). 
Men för att preläsandet och preskrivandet ska utvecklas till konventionellt 
läsande och skrivande, eller med Libergs terminologi till ett utvecklat effek-
tivt läsande och skrivande, är barnet beroende av interaktionen med och 
den direkta vägledningen från vuxna och/eller mer kunniga kamrater.  

Barn idag ingår i skriftspråkliga sammanhang från allt tidigare åldrar 
och den ovan refererade forskningen visar att den mjukstart in i skriftsprå-
ket som detta innebär underlättar och stärker barnets fortsatta läs- och 
skrivutveckling. Men för att läsande och skrivande ska bli en funktionell 
del av ett barns sätt att förhålla sig till sin omvärld och för att barnet ska 
bli en del av de sociala praktiker där skriftspråket är betydelsefullt, exem-
pelvis skolan, krävs en omgivning som aktivt uppmuntrar och stödjer ut-
forskandet och användningen av skriftspråket (Säljö 2000). 
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Högläsning och samtal om texter 
Forskning om barns tidiga skriftspråkstillägnande visar att högläsning och 
samtal om texter är en mycket central del av socialiseringen in i skriftsprå-
ket i förskoleåren och de tidiga skolåren (se t.ex. Adams 1994, Cochran-
Smith 1984, De Temple & Snow 2001, Meek 1982, 1998, Snow & Ninio 
1986). Flera studier pekar på att barn som får ta del av skönlitteratur och 
berättelser erhåller kunskaper om språket som är gynnsamma för deras 
språk- läs- och skrivutveckling. Jeanne De Temple och Catherine Snow 
(2001) visar i en longitudinell studie att kvaliteten på samvaron mellan 
förälder och barn i högläsningssituationen är en betydelsefull faktor för 
barnens språk– och literacyutveckling. De barn vars föräldrar förhöll sig 
aktiva under läsningen och som i högre grad använde ett situationsobero-
ende språk (non immediate talk) i samtalen påvisade en gynnsammare 
literacyutveckling än de barn vars föräldrar använde ett mer situationsbe-
roende språk (immediate talk). Samtal som bidrar till att förflytta barnet ur 
en här– och nu situation och som ger barnet möjlighet att anknyta till egna 
erfarenheter, till omvärlden och/eller till andra texter antas stödja utveck-
lingen av ett situationsoberoende språk, vilket i sin tur antas främja såväl 
literacyutveckling som läsintresse och textförståelse (De Temple & Snow 
2001, Hagtvet 2004, 2002, Liberg 2004). De Temple och Snow ser utifrån 
sina resultat ”’participation in literate conversation’ both as a metaphor for 
being literate and as a very literal context for developing literacy skills, 
knowledge and motivation” (De Temple & Snow 2001, s 56).  

Marilyn Jager Adams (1994) refererar till en interventionsstudie där ef-
fekter av högläsning på barns språkutveckling undersöktes. De föräldrar 
som ingick i experimentgruppen instruerades att på olika sätt interagera 
med sina barn under en timmes daglig högläsning, bl. a uppmuntrades de 
att ställa öppna frågor, att utvidga barnens svar, att föreslå alternativa 
möjligheter och att gradvis ställa alltmer utmanande frågor i relation till 
innehållet. En kontrollgrupp läste lika mycket för sina barn men gavs inte 
några speciella instruktioner inför läsandet. Resultaten pekar på betydande 
skillnader mellan de båda grupperna när det gällde ordkunskap och språk-
lig uttrycksförmåga. Adams (1994) konstaterar utifrån dessa resultat att 
det inte bara handlar om att man läser för sina barn utan också hur man 
läser:  

It is not just reading to children that makes the difference, it is enjoying the 
books with them and reflecting on their form and content. It is developing 
and supporting the children’s curiosity about text and the meaning it con-
veys. It is encouraging the children to examine the print. It is sometimes 
starting and always inviting discussions of the meanings of the words and 
the relationships of the text’s ideas to the world beyond the book. And it is 
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showing the children that we value and enjoy reading and that we hope they 
will too (Adams 1994, s 87). 

Patton Tabors, Catherine Snow och David Dickinson (2001) har funnit att 
förskolebarns ordförråd och förmåga att delta i kognitivt utvecklande sam-
tal har betydelse för deras senare läsförståelse. Samtal som antas vara 
språkutvecklande kännetecknas av att de sträcker sig över flera turtagning-
ar och att de pekar mot teman utöver den omedelbara här– och nu– situa-
tionen. I samtal om texter behöver barnen uppmuntras att ge definitioner 
och förklaringar och att använda olika förståelsestrategier som att kontrol-
lera att de har förstått, att ställa frågor om okända ord och om innehållet i 
texten. Böcker i olika genrer representerar en viktig resurs som kan öppna 
för språkutvecklande samtal om ämnen och teman som är av intresse för 
barnen. Genom högläsning får barnen möta ord och begrepp som kanske 
inte ingår i den vardagliga repertoaren, vilket främjar ordförrådstillväxten.  

Även Marilyn Cochran-Smith (1984) menar att högläsning kan ha en 
gynnsam inverkan på språkutvecklingen om barnen får möjlighet att ingå i 
dialoger med vuxna kring böckerna. I sin etnografiskt upplagda studie The 
Making of a Reader undersöker Cochran-Smith samspelet mellan förskol-
lärare och barn i högläsningssituationer i en förskola. Cochran-Smith visar 
att högläsningen i denna förskola ofta tar formen av småprat med in-
sprängd läsning, där samtalet kring boken många gånger tar mer tid än 
själva läsningen. Förskolläraren ställer frågor kring texten och anknyter på 
olika sätt läsningen till barnens egna erfarenheter (life-to-text strategies), 
likaså kopplar pedagogerna ofta till böckernas värld vid olika händelser i 
förskolans vardag (text-to-life strategies). Under högläsningen fungerar den 
vuxne som en modell för hur man gör när man reflekterar över och skapar 
mening i en text och som en medierande resurs (intermediary) mellan bar-
nens liv och erfarenheter och böckernas värld. Samtalet och interaktionen 
under läsningen utgör en stödstruktur (scaffold) i förståelsearbetet och 
etablerar en gemensam erfarenhetsram. Sammanfattningsvis pekar Coch-
ran-Smith på hur barnen genom att delta i dagliga aktiviteter, där samtal, 
läsande och skrivande integreras och används för att tillgodose olika socia-
la, kommunikativa och kunskapsmässiga behov, tillägnar sig en förståelse 
för skriftspråkets mening och funktion, vilket ger dem en god grund för att 
lära sig tekniska färdigheter som avkodning och inkodning. Cochran-Smith 
menar att träning av skriftspråkliga färdigheter är meningslösa utan en 
förståelse för läsandets och skrivandets funktion i den kultur man lever i.  

I en svensk kontext har Staffan Thorsson (1995) studerat lärares sam-
talsstrategier vid högläsning och identifierat tre olika förhållningssätt. En 
textorienterad hållning där själva texten och dess formella drag stod i fo-
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kus, en elevorienterad hållning där lärarens frågor öppnade för elevernas 
erfarenheter, associationer och aktiva medskapande av berättelsen, samt ett 
tredje förhållningssätt som präglades av en passiv hållning med få lärarini-
tiativ och få uppföljningar av elevernas frågor och kommentarer. Studien 
visar att lärares olika sätt att förhålla sig vid högläsning innebär väsentligt 
olika vägar att ge mening åt en text. 

Karin Jönsson (2007) undersöker i sin avhandling Litteraturarbetets 
möjligheter elevers läsning av skönlitteratur i årskurs F-3 med utgångs-
punkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och Langers teori om litte-
rära föreställningsvärldar. Syftet är att få kunskap om möjligheter och 
begränsningar i användningen av några av de litteraturpedagogiska red-
skap som används i arbetet med litteratur i den undersökta klassen samt 
hur eleverna, enskilt och gemensamt, bygger upp sina föreställningar av 
textens händelser (Jönsson 2007, s 23). I analysen riktas fokus mot klas-
sens gemensamma högläsning, läsloggsskrivande, boksamtal och elevernas 
enskilda läsning. Dessa aktiviteter ses som stödstrukturer för meningsska-
pande och lärande. Studien visar hur eleverna involveras i klassens läsar-
gemenskap genom de samtal som förs kring det lästa och vilka olika vägar 
eleverna tar i litteraturarbetet och byggandet av förståelse.  

De ovan refererade studierna pekar på att högläsning och samtal om det 
lästa, där barnen eller eleverna ges möjlighet att aktivt interagera med tex-
ten verkar främja språklig uttrycksförmåga, ordförråd och textförståelse. 
Palinscar och Brown (1989) har identifierat fyra viktiga strategier för att 
interagera med texter och bygga upp förståelse i förhållande till texter. 
Dessa innebär att förutsäga, att ställa frågor, att summera och att klargöra 
textens innebörd. Med hjälp av dessa förståelsestrategier ges eleverna möj-
ligheter att utveckla ett aktivt förhållningssätt till texter.  

Högläsning och samtal om texter tillskrivs som framgår av ovanstående 
en stor potential när det gäller barns språk- och skriftspråksutveckling. 
Samtalet och det sociala samspelet kring läsningen antas också underlätta 
förståelsen av en text. Att i samtal ges möjlighet att bearbeta sina frågor 
och reaktioner på det lästa kan bidra till att vidga perspektiven och fördju-
pa, såväl som utmana, den egna förståelsen. Studier pekar på att läraren 
har en central roll i denna process. Barn och elevers upplevelser av och syn 
på litteraturläsning formas i mycket av deras lärares sätt att samtala om 
och förhålla sig till texter och läsning. 

Att ha tillgång till ett situationsoberoende språk lyfts fram som en viktig 
faktor för läs- och skrivutvecklingen (De Temple & Snow 2001, Liberg 
2006, Hagtvet 2004, 2006). I samtal om texter, som innehåller öppna och 
utvidgande frågor och där barnet ges stöd i att frigöra sig från textens 
omedelbara sammanhang och tala om sådant som ligger utanför detta 
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och/eller relatera det lästa till egna upplevelser och erfarenheter skapas 
möjligheter att utveckla ett situationsoberoende språk. En grund ges också 
för att utveckla det Liberg (2004) och Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af 
Geijerstam och Agnes Edling (2006) kallar textrörlighet. Detta begrepp är 
inspirerat av Judith Langers (1995, 2005) teori om hur läsare interagerar 
med och förhåller sig till texter under läsning. Begreppet textrörlighet ger 
en möjlighet att synliggöra vilken förståelse elever har för texter de läser 
och/eller själva skriver och hur de kan använda dessa som grund för läran-
de. Förmågan att vara textrörlig innebär att kunna samtala om en text, läst 
eller egenproducerad, på många olika sätt. Författarna definierar tre typer 
av textrörlighet: textbaserad rörlighet vilket innebär att röra sig inom tex-
ten på en ytlig och/eller djup nivå, rölighet utåt vilket innebär att koppla 
till egen erfarenhet eller andra texter och interaktiv rörlighet vilket innebär 
att sätta texten i relation till dess syfte, sammanhang, tänkta mottagare etc. 
(Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling 2006, s 172 f). En elev som 
utvecklat sin förmåga att röra sig in i, genom och ut ur texten (Ewald 
2007b) kan sägas stå i ett dialogiskt förhållande till texten och är en aktiv 
medskapare av innehållet i texten. En elev som inte är lika textrörlig tende-
rar att uppfatta textens budskap som auktoritativt och läsningen riskerar 
att stanna på ytan. Eleven kan sägas ha ett monologiskt förhållande till 
texten (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling 2006). Samtal om texter 
kan sålunda fungera som en brygga in i de skriftspråkliga textvärldarna 
och antas ge en god förberedelse för barnets egna läsande och skrivande.  

Att upptäcka skriftspråket – språklig och fonologisk medvetenhet 
I ett stort antal studier har forskning om språklig medvetenhet påvisat att 
det finns ett positivt samband mellan språklig medvetenhet och god läs- 
och skrivförmåga.12

                                                      
12 Forskning om språklig medvetenhet har framför allt bedrivits inom en kognitivt 
psykologiskt inriktad forskningstradition. 

 Språklig medvetenhet innebär att barnet förstår att 
språket inte bara har ett innehåll utan också en form, dvs. att barnet ut-
vecklar en medvetenhet om språkets byggstenar. Forskningen om hur barn 
utvecklar medvetenhet om språket som system har framför allt rört fono-
logisk medvetenhet. Att vara fonologiskt medveten innebär att uppfatta att 
talat språk består av olika ljudenheter (fonem och morfem) samt att kunna 
urskilja och manipulera dessa enheter. En medvetenhet om språkets ljud-
mässiga uppbyggnad och hur ljuden korresponderar med bokstäverna (gra-
femen) anses vara en viktig grund för läslärandet (Høien & Lundberg 
1999). Andra aspekter av språklig medvetenhet är medvetenhet om syntax, 
morfologi, semantik och pragmatik.  
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Studier som belyser relationen mellan fonologisk medvetenhet och läsut-
veckling har visat att barn som innan de börjar skolan har god kunskap 
om språkljuden och om bokstäver i allmänhet har en god prognos när det 
gäller att lära sig läsa och skriva (Adams 1994, Høien & Lundberg 1999, 
Liberg 2010, Snow, Burns & Griffin 1998).13

Forskningen om den fonologiska medvetenhetens betydelse för barns 
läsutveckling har på det praktisk–pedagogiska planet resulterat i olika 
språkträningsprogram för förskoleklass och tidiga skolår. Syftet med pro-
grammen är att med hjälp av metaspråkliga lekar och övningar på olika 
sätt stimulera barnens fonologiska medvetenhet definierad som förmågan 
att kunna dela upp fonemen i ett ord i självständiga enheter, vilket alltså 
antas underlätta det tidiga läs- och skrivlärandet samt förebygga läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa språkträningsprogram bygger på en tydlig systema-
tik, repetition och kontinuitet där språkliga delfärdigheter övas på ett 
strukturerat sätt och med en stigande svårighetsgrad. Det riktas dock en 
del kritik mot dessa program. Läs- och skrivforskare som tar sin utgångs-
punkt i ett mer sociokulturellt synsätt på barns skriftspråkstillägnande 
menar att dessa program tenderar att lyfta ut de språkliga aktiviteterna ur 
sitt funktionella och meningsfulla sammanhang. Forskare inom denna tra-
dition förespråkar att träningen av språkliga färdigheter så långt det är 
möjligt integreras i en för barnen meningsfull helhet och inte övas isolerat 
(se t.ex. Hagtvet 2006, Liberg 2006, Söderbergh 2009). Enligt Hagtvet 
(2006) visar forskning att kunskapen om sambandet mellan språkljud och 

 Frågan om hur detta sam-
band ska tolkas har dock varit föremål för diskussion mellan forskare 
inom olika vetenskapliga traditioner Är fonologisk medvetenhet en förut-
sättning för eller en konsekvens av läs- och skrivlärande? Flera forskare 
menar idag att det föreligger en interaktiv process här emellan. Ett visst 
mått av fonologisk medvetenhet underlättar läs- och skrivlärandet samti-
digt som utvecklandet av denna förmåga stöds av läs- och skrivlärandet 
(Liberg 2006). Adams (1994) menar att en orsak till att bokstavskunskap 
och fonologisk medvetenhet pekas ut som de två främsta faktorerna för att 
förutsäga en gynnsam läs- och skrivutveckling är att dessa faktorer låter sig 
studeras under kontrollerade former med försöks - och kontrollgrupper. 

                                                      
13 Betoningen av den fonologiska medvetenhetens betydelse för att bryta skriftko-
den aktualiserar frågan om döva barns läs- och skrivlärande. Döva barn kan inte 
sägas bryta koden i en traditionell mening, eftersom det inte finns någon ljudbase-
rad kod för dem att bryta, Bokstäverna ”låter” inte, dvs. de har inga ljud, utan 
består av krokar, streck och prickar. Alla bokstäver i alfabetet har sin motsvarighet 
i teckenspråkets handalfabet och eleverna bryter koden genom att lära sig vilken 
bokstav som har vilket tecken.  
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bokstäver gynnas av att det presenteras i ett språkligt sammanhang som är 
meningsfullt för barnen själva. Hagtvet (2006) skriver:  

När sambandet mellan språkljud och bokstäver lärs in samtidigt som barn 
skapar ord med mening, till exempel genom att skriva något, sätts kunska-
pen in ett språkligt sammanhang och den blir inte abstrakt och meningslös 
(Hagtvet 2006, s 47). 

Det finns också studier som pekar på att fonologisk medvetenhet inte är 
hela förklaringen till en god läsutveckling. Ett antal studier pekar på att 
flera såväl språkliga som metaspråkliga förmågor i förskoleåldern får bety-
delse för hur läsandet och skrivandet utvecklas (se t.ex. De Temple & 
Snow 2001, Liberg 1990, 2006, Magnusson & Nauclér 2006, Nauclér & 
Magnusson 1997, Tabors, Snow & Dickinson 2001). Dessa resultat visar 
att fonologisk medvetenhet är en nödvändig, men inte tillräcklig förutsätt-
ning för läs- och skrivutveckling och att en god avkodningsförmåga inte 
automatiskt medför en god läsförståelse. Faktorer som ordförråd, syntax 
och morfologi visar sig också ha en avgörande betydelse för läsförståelsen. 
Även Tabors, Snow och Dickinson (2001) samt De Temple och Snow 
(2001) pekar på att faktorer som barnets ordförråd, förmåga att kunna 
återge och förstå enskilda meningar och längre textavsnitt, förmåga att 
delta i samtal samt barnets omvärldskunskaper, intresse och motivation 
har betydelse för läsutvecklingen. Studier visar också att metakognitiva 
förmågor som att ha begrepp för att tala om språket, kunna reflektera över 
hur läsande och skrivande går till och veta vilka strategier man använder är 
centrala för en god läs- och skrivutveckling (Fahlén 2002, Liberg 2006).  

Sammanfattningsvis pekar forskning om fonologisk medvetenhet på att 
barn som redan i förskoleåldern stimuleras att uppmärksamma språkets 
ljudsystem har en större beredskap för att lära sig läsa och skriva än barn 
som inte haft denna möjlighet. Men forskning visar också på betydelsen av 
att arbeta med fler sidor av språket än de som har med språkets ljudsystem 
att göra, som exempelvis de strukturella sidorna (morfologi och syntax)14

  

 
och de som har med språkets betydelsesida att göra (semantik). 

                                                      
14 Morfologi avser hur ord bildas, t.ex. stam, ändelser och sammansatta ord. Med 
syntax avses meningsbyggnad. 
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Läs- och skrivlärande – ett omstritt forsknings- och praxisfält 
Forskning om hur barn tillägnar sig skriftspråket är idag ett mycket omfat-
tande fält, där studier bedrivs ur olika perspektiv och i olika vetenskapliga 
discipliner som pedagogik, psykologi, sociologi, lingvistik, antropologi och 
neurologi (Liberg 2006). Merparten av den forskning som bedrivits över 
tid har haft en psykologisk experimentell inriktning med fokus på den en-
skilde individens förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. Fram-
för allt har intresset varit riktat mot frågor om läsning och läsprocess, me-
dan skrivandet och samspelet mellan läsning och skrivning har haft en 
undanskymd plats inom forskningen. Det har bl.a. handlat om studier av 
hur läsaren bearbetar en text, kognitiva och språkliga förutsättningar för 
god läsutveckling, effekter av olika läsinlärningsmetoder, fonologisk med-
vetenhet och dess effekt på läsinlärningen samt biologiska och neurologis-
ka förklaringar till uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
(Adams 1994, Høien & Lundberg 1999, Myrberg 2007). Inom den psyko-
logiskt experimentellt inriktade forskningen, som har utövat ett starkt in-
flytande på den pedagogiska praktiken, har man främst studerat läsning 
(och skrivande) som kognitiva processer inom individen och isolerat från 
de läs- och skrivsammanhang som individen är en del av.  

Under de senaste decennierna har intresset emellertid ökat för mer so-
ciokulturellt orienterade ansatser i vilka man studerar människors använd-
ning av och förståelse av skrift både ur ett individperspektiv och ur ett 
samhällsperspektiv. Inom dessa ansatser riktas fokus mot att beskriva och 
analysera de faktiska sammanhang där läsandet och skrivandet äger rum, 
t.ex. institutionella miljöer som förskola och skola, skriftspråksanvändning 
i hem och familj, på arbetsplatser eller i ett lokalsamhälle (Bagga-Gupta 
1995, Barton & Hamilton 1998, Dyson 1997, Fast 2007, Street 1995, 
Säljö 2000, 2005, Wedin 2004). Inom detta synsätt betonas att de sociala 
sammanhang som människor lever i får avgörande betydelse för vad och 
hur de läser, skriver och lär.  

Läs- och skrivprocessen  
Inom läs- och skrivforskningen råder enighet om att förståelse och avkod-
ning är två centrala aspekter av läsprocessen och att båda dessa är nöd-
vändiga för en god läs- och skrivutveckling (Høien & Lundberg 1999).15

                                                      
15 Ett sätt att definiera läsning inom den kognitivt orienterade läsforskningen är 
enligt formeln: Läsning = avkodning x förståelse av språk. Denna definition brukar 
benämnas The simple view of reading (Gough & Tunmer 1986). 

 
Den inbördes relationen mellan dessa båda aspekter uppfattas dock på 
olika sätt inom olika forskningstraditioner. Av central betydelse för en 
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gynnsam läs- och skrivutveckling är också aspekter som motivation och 
intresse för att lära sig läsa och skriva, tidigare erfarenheter av och förhåll-
ningssätt till läsande och skrivande, syftet med läsandet och skrivandet 
samt tidigare kunskaper om det texten handlar om (Liberg 2010). Avkod-
ningen kan beskrivas som den tekniska sidan av läsprocessen, där läsaren 
utnyttjar skriftspråkets princip för att komma fram till vad som står skri-
vet. För att kunna avkoda behöver läsaren förstå principen för det alfabe-
tiska systemet, dvs. hur tal och skrift förhåller sig till varandra. Avkod-
ningsprocessen omfattar enligt Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (1999): 

både de mer mödosamma och tidskrävande omkodningsprocesserna (ljud-
ning, bokstavering och stavelseläsning) och det automatiserade, icke-
resurskrävande igenkännandet av ord som karakteriserar den goda läsaren 
(Høien & Lundberg 1999, s 15).  

Förståelseprocessen däremot kräver uppmärksamhet och kognitiva resurser 
och kan inte på samma sätt automatiseras (Høien & Lundberg 1999). Läs-
ning handlar om att skapa mening i det man läser genom att knyta an till 
egna erfarenheter, dra slutsatser, göra tolkningar, värdera och så vidare. 
Förståelseprocessen gynnas av att läsaren har en förförståelse för textens 
innehåll samt att texten vilar på en kulturell bas som är känd för läsaren. 
Möjligheter att samtala om det lästa kan som framgår av tidigare avsnitt 
bidra till att fördjupa förståelsen av det lästa. Margareta Sandström Kjellin 
(2002) har studerat elevers läsutveckling under de två första åren i skolan 
och visar att lärarstöd framför allt ges när det gäller ordavkodning och 
läsförståelse, medan gemensamt tankeutbyte kring lästa texter sällan före-
kom i undervisningen. Sandström Kjellin menar utifrån sina resultat att 
skolan i högre grad behöver erbjuda möjligheter till samtal och reflektion 
kring lästa texter, där eleverna får uppleva att läsande är något som hör 
ihop med deras egna erfarenheter och upplevelser av världen för att de ska 
betrakta sig själva som /blivande/ läsare. I synnerhet gäller detta ”svaga” 
läsare som annars riskerar att få en alltför begränsad uppfattning om vad 
läsande är, vilket kan bidra till en ogynnsam skriftspråksutveckling. 

För att beskriva läs- och skrivprocessens olika faser använder Liberg be-
greppen begränsat effektivt läsande och skrivande och utvecklat effektivt 
läsande och skrivande. Mellan dessa båda faser finns en övergångsfas av 
grammatiskt läsande och skrivande (Liberg 1990, s 141f). Det begränsade 
effektiva läsandet och skrivandet kan delas in i tre olika typer, vilka be-
nämns preläsande och preskrivande, situationsläsande och situationsskri-
vande samt tidig form av helordsläsande och tidig form av helordsskrivan-
de. Det begränsade effektiva läsandet och skrivandet är icke-grammatiskt i 
meningen att det är helheten som känns igen, inte de enskilda delarna i 
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språket. I denna fas kan barnet läsa och skriva enstaka ord som det känner 
igen som helheter. I det utvecklade effektiva läsandet och skrivandet har 
barnet automatiserat sitt läsande och skrivande och behöver kanske bara 
ljuda sig igenom enstaka ord eller fundera över hur något ord stavas. Li-
berg påpekar dock att det utvecklade effektiva skrivandet kommer senare 
än det utvecklade effektiva läsandet. För att nå ett utvecklat effektivt lä-
sande och skrivande genomgår barnet en fas av grammatiskt läsande och 
skrivande, då det lär sig hantera det alfabetiska systemets principer, dvs. 
lär sig förstå sambandet mellan ljud och bokstäver och att analysera och 
syntetisera enskilda språkljud och bokstäver. I denna fas tar barnet hjälp 
av ljudningsstrategin. Liberg menar att det grammatiska läsandet och skri-
vandet är en god teknisk stödstruktur bland flera andra för att nå effektivt 
läsande och skrivande, men att det till skillnad från detta inte är att betrak-
ta som läsande och skrivande i egentlig mening, då det innebär att läsandet 
och skrivandet lösgörs från det meningsbärande sammanhanget.  

Skolans läs- och skrivundervisning har av tradition startat med det 
grammatiska läsandet (och skrivandet). Liberg (1990, 2006) menar att 
detta arbetssätt står i kontrast till hur barn som lär sig läsa och skriva in-
nan de börjar skolan beter sig. För dessa barn kommer det grammatiska 
läsandet relativt sent i utvecklingen, medan de ofta tar sig in i skriftspråket 
via skrivandet. Liberg menar att det hon talar om som skolans traditionella 
läs- och skrivundervisning förutsätter en rad förkunskaper om skriftspråket 
som den antas lära ut, vilket medför att elever som har dessa förkunskaper 
favoriseras av undervisningen. Liberg betonar därför vikten av att skolans 
läs- och skrivundervisning skapar möjligheter för eleverna att vara i ett 
effektivt (eller funktionellt) läsande och skrivande, samtidigt som de lär sig 
hantera olika tekniker som stöd för det effektiva läsandet och skrivandet.  

Olika synsätt på barns tidiga läs- och skrivlärande 
Diskussionen om hur det tidiga skriftspråkslärandet bör utformas för att 
på bästa sätt stödja barns läs- och skrivutveckling har pågått med växlande 
intensitet både i Sverige och internationellt under hela 1900-talet bland 
forskare såväl som bland lärare, politiker och andra med intresse för ut-
bildningsfrågor. I anglosaxisk litteratur har denna diskussion ibland be-
skrivits som ett läskrig, ett ”reading war” (Chall 1983), där de motsatta 
synsätten innefattar både teoretiska och praktiska aspekter på läs- och 
skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Enligt Anita Hjälme (1999) 
kan motsättningarna föras tillbaka till skilda lästeoretiska synsätt, som i 
grunden handlar om olika synsätt på kunskap, lärande och forskning. 
Kerstin Bergöö (2005) menar dock att detta dikotomiserade synsätt inte 
beskriver läs- och skrivundervisning i praktiken utan olika diskurser om 
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densamma. Med diskurs avses vissa etablerade föreställningar om vad, i 
det här fallet, läsande och skrivande är. Dessa föreställningar innefattar en 
uppsättning värden och normer som reglerar hur man talar om och förhål-
ler sig till läsande och skrivande i en viss praktik.  

Två skilda utgångspunkter kan urskiljas i svensk såväl som internatio-
nell forskning när det gäller synen på hur barn lär sig läsa och skriva. Skil-
jelinjen har huvudsakligen gått mellan forskare som menar att läsning i 
väsentliga delar är en färdighet (Adams 1994, Chall 1967, Høien & Lund-
berg 1999, Lundberg 1984, Lundberg & Herrlin 2005, Stanovich 1986) 
och forskare som betonar skriftspråkets kommunikativa och meningsska-
pande funktion samt dess sociala och kulturella aspekter (Dahl & Freppon 
1995, Hagtvet 2004, 2006, Goodman 1986, Liberg 1990, 2006, Smith 
2000). I enlighet med detta handlar den grundläggande skillnaden i synsätt 
om huruvida läs- och skrivundervisningen initialt bör inriktas på av- och 
inkodningsfärdigheter eller om läsningens menings- och förståelseaspekter 
bör vara i fokus redan från början.  

Läs- och skrivinlärning med betoning på avkodning 
I en avkodningsinriktad läs- och skrivundervisning (syntetisk modell) läggs 
tonvikten inledningsvis på bokstavskunskap och förståelse av sambandet 
mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) (Adams 1994, Høien & 
Lundberg 1999, Lundberg & Herrlin 2005). Genom en systematisk under-
visning om ljud och bokstäver förväntas eleverna lära sig upptäcka och 
förstå detta samband och bryta den s.k. läskoden. Undervisningen börjar 
med delarna (bokstäverna och deras språkljud) och rör sig mot helheten 
(ord, meningar, text). En bokstav i taget lärs ut och allt eftersom eleverna 
lär sig fler bokstäver ljudas dessa samman till ord och enkla meningar som 
eleverna förväntas kunna läsa (och skriva). Läsfärdighet anses uppnådd när 
avkodningen fungerar generellt och automatiskt så att läsaren kan ägna 
hela sin uppmärksamhet åt meningsinnehållet (Høien & Lundberg 1999). 
Det inledande läsmaterial som används är främst avpassat för att öva de 
bokstäver som lärts in och kännetecknas därför av korta ord, en förenklad 
syntax och som en följd av detta ett begränsat meningsinnehåll. Forskare 
med detta synsätt menar att den effektivaste vägen till läsning går genom 
att träna ordavkodning med hjälp av ljudning, eftersom det är genom av-
kodningen som läsaren når fram till innehållet i en text (Frost 2002).  

Läs- och skrivlärande med betoning på helhet och förståelse 
I ett synsätt som betonar helhet och förståelse är det läsningens och skri-
vandets kommunikativa och meningsskapande funktion som står i fokus 
redan från början. Förståelse anses alltid vara det centrala syftet med läs-
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ning oavsett tidigare läserfarenheter (Goodman 1986, Smith 2000). Att 
lära sig läsa är en fråga om att lära sig tolka och aktivt skapa mening i 
texter. Meningen finns inte enbart i själva texten utan är något som skapas 
i ett dynamiskt samspel mellan läsare och text och som är beroende av 
faktorer som läsarens intressen, kunskaper och erfarenheter, syftet med 
läsningen, lässituationen och den sociala kontexten samt bekantskap med 
kulturella företeelser och kommunikativa mönster eller genrer. Kress 
(1997) beskriver den dynamiska läsprocessen på följande sätt:  

Reading is not simply the assimilation of meaning, the absorption or acqui-
sition of meaning as the result of a straightforward act of decoding. Reading 
is a transformative action, in which the reader makes sense of the signs pro-
vided to her or to him within a frame of reference of their own experience, 
and guided by their interest at the point of reading (Kress 1997, s 58). 

Läs- och skrivforskare inom denna tradition (bl.a. Clay 2000, Dahlgren & 
Olsson 1985, Hagtvet 2002, 2004, Goodman 1986, Kress 1997, Liberg 
2006, 1990, Smith 2000, Söderbergh 1997) betonar kontexten och det 
sociala samspelets betydelse för hur barn tillägnar sig skriftspråket. Barn 
lär sig läsa och skriva genom att få vara sociala aktörer i meningsskapande 
aktiviteter. För att de ska förstå poängen med att läsa och skriva och vilja 
öppna sig för språktes möjligheter måste språkets kommunikativa funktion 
bli tydlig, framhåller dessa forskare. I annat fall kan barn missledas att tro 
att läsande och skrivande enbart är en fråga om att tillägna sig ett antal 
tekniska färdigheter. Med stöd i Vygotskijs (1934/1999) teorier om det 
nära sambandet mellan språk, tänkande och lärande betonas att läsandet 
och skrivandet från början bör integreras i meningsfulla och kunskapssö-
kande sammanhang, som tar sin utgångspunkt i barnens aktiva deltagande 
och förståelse av språket. 

En läs- och skrivundervisning som betonar kommunikation, mening och 
förståelse (analytisk modell) tar sin utgångspunkt i helheten (en text) och 
rör sig mot delarna (meningar, ord, bokstäver). Enligt detta synsätt under-
lättas avkodningen om eleven har tidigare erfarenheter av det som texten 
handlar om (Edfeldt 2007). Konkret innebär detta att läraren och eleverna 
utgår från en gemensam text med ett för barnen känt innehåll, där mening-
ar, ord och bokstäver analyseras och bearbetas på olika sätt så att barnen 
lär sig förstå sambandet mellan enskilda bokstäver och deras språkljud. 
Efter avslutat ljudanalysarbete återvänder man till helheten (tex-
ten/budskapet) för att återskapa det meningsbärande innehållet. På så sätt 
antas eleverna lättare bygga upp en förståelse för skriftspråkets kommuni-
kativa funktion. Centralt i detta synsätt är elevernas eget textskapande 
samt läsning av böcker i olika genrer, där språket är anpassat till elevernas 
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läserfarenheter, men inte speciellt tillrättalagt för att träna läsning så som i 
traditionella läsläror.  

En tredje position?  
En öppen fråga är huruvida man idag kan tala om en tredje position när 
det gäller synen på hur barn lär sig läsa och skriva. Liberg (2006) menar 
att det antingen- eller perspektiv som tidigare präglat forskning och läsde-
batt är på väg att förskjutas i riktning mot ett mer balanserat synsätt på 
läsprocess och läsmetod, där aspekter från båda perspektiven ses som möj-
liga och nödvändiga att kombinera. Argumentet för detta är att en läsare 
antas gå både via bokstavsljuden in i det mentala ortografiska lexikonet 
genom att ljuda sig fram16 och direkt in i detta lexikon genom helordslä-
sande.17

Bortom avkodning och förståelse  

 En avancerad läsare klarar att använda sig av båda dessa strategi-
er, dvs. ljudningsstrategin respektive helordsstrategin, på ett flexibelt sätt 
(Liberg 2006). Läs- och skrivundervisning bör därför, enligt detta synsätt 
som i amerikansk litteratur brukar benämnas ”balanced literacy instruc-
tion”, kännetecknas av en balans mellan ett funktionellt läsande och skri-
vande som är inriktat på innehåll och förståelse och explicit undervisning 
om avkodnings- och förståelsestrategier anpassad till elevgruppens behov 
och förutsättningar (se t.ex. Pressley 2006). I en undersökning av fram-
gångsrika lärares arbetssätt fann Pressley (2006) att dessa lärare förenade 
ett funktionellt läsande och skrivande med undervisning i avkodningsfär-
digheter i en och samma aktivitet. Pressley menar att i synnerhet elever som 
befinner sig i den så kallade riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårig-
heter gynnas av en balanserad undervisning.  

Att erövra skriftspråklighet i en vid mening är en komplex process, som 
inte endast handlar om att lära sig inkoda och avkoda text och läsa med 
förståelse. Den amerikanska literacyforskaren Anne Haas Dyson (1997) 
intresserar sig för frågor om identitet och hur kulturell och språklig mång-
fald kan bli en resurs i arbetet med barnen i klassrummet. Dyson ser klass-
rummet som ett komplext socialt rum, där flera olika världar möts och 
existerar samtidigt – klassrummets officiella värld, barnens kamratvärld 
och barnens hemmavärld. Frågor hon ställer är bl. a hur barnen deltar 
språkligt och på andra sätt i olika aktiviteter i klassrummet.  

Dyson (1993) har i sin forskning framför allt undersökt barns skrivande 
som en social aktivitet och hur barnen utnyttjar olika språkliga resurser 

                                                      
16 Bottom up-process, fonologiskt förmedlad strategi (Liberg 2006) 
17 Top down-process, direkt strategi (Liberg 2006) 
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som skrift, tal och bild för att representera sina idéer och interagera med 
andra. Dyson visar hur barnen använder sina erfarenheter av sånger, berät-
telser, serier, skämthistorier, filmer och populärkulturella figurer från värl-
den utanför skolan i sitt skrivande och hur dessa utgör ett stöd för de tex-
ter de skapar i klassrummet. Barnen i den klass hon undersöker är i åldern 
6-9 år. De skriver egna sagor och berättelser under den dagliga ”fria skriv-
tiden” och läser sedan upp dessa för varandra samtidigt som några utvalda 
kamrater får spela upp vad som händer i berättelsen i något som kallas 
Authors’ theatre. De texter som barnen skriver och dramatiserar blir ut-
gångspunkt för gemensamma samtal i klassen om såväl innehållsliga som 
formella aspekter och man diskuterar tillsammans hur barnens texter kan 
vidareutvecklas. Dessa uppläsningar och dramatiseringar skapar möjlighe-
ter för barnen att ta plats på den offentliga scenen i klassrummet och ge 
uttryck för sina tankar och meningar och därmed också positionera sig 
som ideologiska varelser i förhållande till kamrater och lärare. Dysons 
studier visar hur klassrummets kulturella mångfald kan utgöra en resurs  
för elevernas individuella, sociala och språkliga utveckling samt hur klass-
rummet kan bli ett ”rum” där barnens erfarenheter och preferenser från 
kamratvärlden och hemmavärlden ges utrymme i klassrumsoffentligheten.  

Under 1990-talet har ett forskningsfält som benämns critical literacy 
vuxit fram som en vidare förståelse av vad det innebär att vara läs- och 
skrivkunnig, där också frågor om identitet, kulturell och språklig mångfald 
liksom maktaspekter i såväl talat språk som i texter beaktas. I föreliggande 
studie följs temat critical literacy upp med Luke and Freebodys ”The Four 
Literacy Resources Model”, som ett redskap för att analysera det empiris-
ka materialet. Modellen presenteras närmare i kap 4, Teoretiska utgångs-
punkter.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
 
 
 
Avhandlingens teoretiska utgångspunkter hämtas från ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande och utveckling samt från den sociokulturellt inrikta-
de literacyforskningens centrala antaganden.18

I linje med dessa socialt baserade teorier om lärande och skriftspråksan-
vändning är mitt intresse att undersöka vad som sker inom ramen för de 
institutionella sammanhang där barn förväntas lära sig läsa och skriva. 
Fokus riktas mot frågor om innehåll, form och sammanhang i de skrift-
språksorienterade aktiviteter som eleverna erbjuds att delta i. Studiens 
teoretiska utgångspunkter, som presenteras närmare i detta kapitel, bildar 
dels en övergripande teoretisk ram för min förståelse av avhandlingens 
studieobjekt, skriftspråkande i förskoleklass och skolans årskurs 1, dels 
erbjuder de analytiska redskap för att undersöka literacy som en social 
praktik.  

 Gemensamt för dessa ansat-
ser är att de betonar lärandets och skriftspråklighetens situerade natur och 
att social interaktion är själva grundförutsättningen för lärande och indivi-
duell utveckling (Barton 1994, Barton, Hamilton & Ivanic 2000, Street 
1995, Säljö 2000, 2005, Wertsch 1991, 1998). Att försöka förstå relatio-
nen mellan kontext och individuella handlingar är därför centralt i dessa 
ansatser. Fokus riktas mot hur människor blir delaktiga i kunskaper och 
erfarenheter genom att samspela med andra i sociala aktiviteter. I denna 
process ses interaktion och kommunikation som nycklar till lärande och 
utveckling (Säljö 2000). 

                                                      
18 Inom ramen för det forskningsfält som benämns New Literacy Studies startade 
ett antal literacyforskare från USA, England och Australien år 1996 en forsknings-
grupp med namnet New London Group. Gruppen argumenterar för att de sam-
hällsförändringar som skett under senare årtionden i form av en ökad medialisering 
och en språklig och kulturell mångfald kräver ett bredare sätt att analysera och 
förstå vad det innebär att vara skriftspråklig i vår tid. De lanserar begreppet multi-
literacies, som ett sätt att beskriva literacy som ett varierat och komplext fenomen 
inbäddat i sociala, kulturella och samhälleliga förhållanden, i syfte att överskrida 
en mer kognitiv syn på literacy som en neutral teknologi med vissa generella och 
universella implikationer. 
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Det sociokulturella perspektivet har sin teoretiska grund främst hos Lev S 
Vygotskij och den kulturhistoriska skolan19

Ur ett sociokulturellt perspektiv skapar människor mening genom språk-
liga och andra meningsbärande handlingar. Språket är konstituerande för 
människans uppfattning och handlande i världen genom att de meningsbä-
rande begreppen bidrar till att ”bevara och utveckla olika föreställningar 
om omvärlden” (Säljö 2000, s 92). Med en utgångspunkt i kommunikatio-
nens intersubjektiva karaktär blir det möjligt att också observera hur me-
ningsskapande kommer till uttryck i kommunikationen mellan människor. 
En central fråga för denna studie är vilka möjligheter som elever ges att i 
olika skriftspråkliga sammanhang kunna kommunicera sina ”olika före-
ställningar om omvärlden” med andra. 

, men hämtar också inspiration 
från teoretiker som Michail Bakhtin och Valentin Volosinov. Inom den 
kulturhistoriska skolan intresserade man sig bl.a. för lärandets sociala och 
kulturella villkor, hur människan interagerar med och använder intellektu-
ella och fysiska redskap för att utveckla kunskaper samt hur kunskaper 
bevaras och återskapas från en generation till en annan. Det sociokulturella 
perspektivet har vuxit fram som en vidareutveckling av och ett alternativ 
till kognitiva teoritraditioner och har under senare år vunnit terräng inom 
pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning (Dysthe 1996, Hoel 1995, Säljö 
2000, 2003, 2005). Det ökade intresset för sociokulturell teori kan också 
sägas hänga samman med det intresse för frågor om kommunikation, dia-
log och samspel som varit utmärkande för senare pedagogisk och didaktisk 
forskning. Englund (2004) menar att betoningen på kommunikationens 
roll i undervisning kan ses som ett uttryck för ”den växande insikten om 
såväl språkets konstituerande roll för vårt sätt att uppfatta verkligheten 
som kommunikationens meningsskapande funktion” (Englund 2004, s 42). 
Genom denna s.k. kommunikativa vändning har föreställningar om ”un-
dervisning som förmedling” och ”lärande som inlärning” kommit att ut-
manas av sätt att betrakta undervisnings- och lärandeprocesser i termer av 
kommunikation och meningsskapande (Englund 2004). Det kommunikati-
va förhållningssättet överskrider därmed traditionella föreställningar om 
undervisning och lärande och betonar den ömsesidiga kommunikationens 
betydelse för meningsskapandet (jfr Englund 1998, Säljö 1998).  

                                                      
19 Lev S Vygotsky (1896-1934) formade sin kulturhistoriska teori under 1920- och 
1930- talen i dåvarande Sovjetunionen. Han betraktas som den viktigaste nytänka-
ren i sovjetisk psykologi. Till de centrala gestalterna i den kulturhistoriska skolan 
räknas också Alexander Luria (1902-1977) och Aleksej Leontiev (1903-1979). 
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Lärande som social aktivitet 
En utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv är att kunskap är situerad i 
en kulturell, historisk och social kontext och att lärandeprocesser är ett 
resultat av social aktivitet innanför denna kontext. Våra handlingar, dvs. 
vad vi gör, och kan göra, är oupplösliga delar av kontexter och kontextuel-
la villkor och de får sin mening genom denna kontext. Michael Cole 
(1996) beskriver kontexten som det som väver samman snarare är det som 
omger. Det finns alltså inte först en kontext och sedan en handling ”utan 
våra handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter” (Säljö 2000, s 
135) Kognitiva processer, som t.ex. språk, tänkande, begreppsbildning, 
minne är inte generella, utan måste förstås utifrån det samhälle, den kultur, 
den sociala tillvaro där individen lever och verkar. Interaktion och kom-
munikation med andra människor är en förutsättning för utvecklingen av 
dessa funktioner. 

I en sociokulturell förståelse av kunskap och lärande är begreppet socia-
la praktiker centralt. Säljö (2000) definierar detta begrepp som individen i 
interaktion med andra människor och med kulturella redskap i en kontext. 
Sociala praktiker är således inte något som finns ”i sig” utan bör förstås 
som avgränsningar på en analytisk nivå.  

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar 
med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad 
man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller 
gör möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten 
i en sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra 
(Säljö 2000, s 128). 

För att förstå hur människor lär och utvecklas är det därför centralt att 
veta något om den situation i vilken lärandet sker.  

Ett grundantagande i ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lä-
rande är att människors relation med omvärlden inte är direkt utan den 
hanteras med hjälp av olika medierande eller kulturella redskap i vilka 
erfarenheter, kunskaper och insikter från tidigare generationer finns lagra-
de. Med medierande, dvs. förmedlande redskap avses de intellektuella och 
fysiska resurser i form av artefakter, teknologier och semiotiska symbolsy-
stem som människor använder för att förstå och handla i världen (Säljö 
2000). Vygotskij (1934/1999) var särskilt intresserad av relationen mellan 
språk och tänkande och hur världen medieras för oss genom språket. I 
språket förenas den kommunikativa funktionen, dvs. ordens yttre sida och 
funktionen att tänka, dvs. ordets inre mening (Vygotskij 1934/1999, s 13). 
Vygotskij såg relationen mellan språk och tänkande som dialektisk. Över-
gången från yttrande till tänkande och från tänkande till yttrande utgör en 
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kontinuerlig rörelse fram och tillbaka. Relationen mellan det yttre språket 
och det inre uttrycker Vygotskij på följande sätt: 

Språkets struktur är inte alls en enkel återspegling av tankens struktur. Där-
för kan språket inte påklädas tanken som en färdigsydd klänning. Språket 
tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke som förvandlas till 
språk omkonstrueras och ändrar form. Tankarna uttrycks inte i orden, utan 
fullbordas i dem (Vygotskij 1934/1999, s 406). 

I detta synsätt görs inte någon skarp åtskillnad mellan språk och handling. 
När vi kommunicerar handlar vi med språkliga medel. Tanke, språk och 
handling är i mänsklig verksamhet integrerade. Människan använder språ-
ket både för att skapa kunskap och mening om sig själv och sin omvärld 
och för att kommunicera sin förståelse till andra. Språket fungerar således 
som en länk mellan sociala lärandeaktiviteter och individens tänkande. 

Enligt Vygotskij (1934/1999) har våra tankar, idéer och sätt att hantera 
olika situationer ett socialt och interaktivt ursprung. Den sociala dialogen 
eller interaktionen som individen deltar i övertas gradvis av individen och 
blir en resurs för det individuella tänkandet i framtida situationer. Vygots-
kij beskriver detta som att människans högre kognitiva funktioner först 
formas i interaktion med andra på ett socialt plan (interpsykologiskt) och 
därefter blir kunskapen en del av den enskilda individens tankar och hand-
lingar (intrapsykologiska funktioner). Lärandeprocesser har således både 
en yttre och en inre sida, där de individuella kognitiva processerna och 
interaktionen med omgivningen är beroende av och inflätade i varandra.  

Lärande betraktas i ett sociokulturellt perspektiv som en social process 
där individen blir en ”alltmer aktiv deltagare och medskapare av en social 
praktik” (Liberg 2003c, s 27). Genom att delta i sociala aktiviteter till-
sammans med andra tillägnar sig individen kunskaper och färdigheter som 
konstituerar den specifika praktiken och blir successivt en alltmer kompe-
tent och självständig deltagare i praktikgemenskapen (Wertsch 1998). Det 
handlar inte endast om att lära sig kunskaper och färdigheter, utan också 
om att tillägna sig normer, värden, sätt att tala och handla som är giltiga 
och värderas i praktikgemenskapen. Att lära sig behärska diskursgemen-
skapen är således en integrerad del av lärandet. Denna process är dyna-
misk, individen tar inte bara emot påverkan från andra utan är också en 
aktiv medskapare i processen. Med detta perspektiv lokaliseras lärandet till 
själva deltagandeprocessen och därmed flyttas betoningen från den enskil-
de individen till den sociala praktiken. 

Wertsch (1998, 50ff) talar om lärande i termer av bemästrande och ap-
propriering. Bemästrande innebär att en individ ”vet hur” (know how) ett 
medierande redskap används, medan appropriering innebär att man också 
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bearbetar och gör redskapet till sitt eget. Det ligger ingen automatik i över-
gången från bemästrande till appropriering, menar Wertsch. En individ kan 
ha kunskaper om hur man använder ett kulturellt redskap men ändå av 
olika skäl känna motstånd mot att appropriera det. Hur aktivt en individ 
går in i en lärandeprocess har att göra med aspekter som individens för-
hållningssätt till det som ska läras, situationen som sådan, känslor av del-
aktighet och tillhörighet i den sociala praktiken. 

Den närmaste utvecklingszonen och scaffolding 
I ett sociokulturellt perspektiv utgör den sociala aktiviteten en grund för 
individens handlande. Relationen mellan lärande och utveckling har Vy-
gotsky utvecklat i teorin om den närmaste utvecklingszonen.20

the distance between the actual developmental level as determined by inde-
pendent problem solving and the level of potential development as deter-
mined through problem solving under adult guidance or in collaboration 
with more capable peers (Vygotsky 1978, s 33). 

 Den 
närmaste utvecklingszonen beskrivs på följande sätt:  

Med det menar Vygotskij att ”det som barnet idag kan göra i samarbete 
kommer det i morgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 1934/1999, 
s 333). Barnet har alltså en potential för lärande som kan förverkligas i 
samspelet med andra som kan och vet mer. Instruktioner bör därför, enligt 
Vygotskij, vara orienterade mer mot den potentiella utvecklingszonen än 
den aktuella, dvs. de bör befinna sig i framkanten av vad barnet klarar av 
men ändå vara inom räckhåll.  

Utifrån Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen har David 
Wood, Jerome Bruner och Gail Ross (1976) utvecklat begreppet scaffold, 
21

                                                      
20 Det engelska begreppet är ”The Zone of Proximal Developement” (Vygotsky 
1978) 

 på svenska stödstruktur, för det avpassade och dynamiska stöd som ett 
barn ges innanför den närmaste utvecklingszonen. Genom att barnet ges 
möjlighet att utbyta tankar och idéer med den som kan och vet mer kan 
barnets tänkande utmanas och den närmaste utvecklingszonen utnyttjas. 
Centralt är att stödet förändras allteftersom barnet lär och utvecklas, dvs. i 
takt med att barnet alltmer självständigt kan använda de nya sätten att 
tänka och handla. Dialog och samspel är en väsentlig del av detta stöd. 
Stödet kan också bestå i att individen använder sig av kulturella redskap av 
olika slag för att t.ex. lösa en uppgift (Säljö 2000). Wood, Bruner och Ross 
(1976) avsåg med stödstruktur det stöd som vuxna ger till barn, men be-

21 En direkt översättning av begreppet scaffold är byggnadsställning 
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greppet används numera även för det stöd som ges mellan vuxna och mel-
lan jämnåriga barn.  
Begreppet stödstruktur kan i pedagogiska sammanhang användas som en 
metafor för den interaktion som utspelar sig i klassrummet mellan lärare 
och elever och mellan elever (Løkensgard Hoel 2006). I samtal och gemen-
samma aktiviteter som bygger på dialog och samspel kan eleverna lära av 
varandra genom att de representerar olika slags kunskaper och erfarenhe-
ter som ömsesidigt kompletterar och berikar varandra. Ett gemensamt 
samtal i klassen om t.ex. en högläst bok kan utgöra en stödstruktur i för-
ståelsearbetet av den lästa texten och bidra till att elevernas föreställnings-
världar vidgas och/eller fördjupas (Langer 2005). Den sociala aktiviteten i 
klassen utgör på så sätt en grund för individens vidare tänkande och hand-
lande (Jönsson 2007). Detta stöd innebär ett kvalitativt annorlunda stöd än 
det interaktionsmönster som i pedagogiska sammanhang brukar benämnas 
lotsning, där läraren med hjälp av ledande frågor hjälper eleven förbi hin-
der och fram till rätt lösning på ett problem eller önskat svar på en fråga. 
Fenomenet lotsning har kritiserats för att inte främja förståelse och för att 
inte utmana elevens tänkande.  

Det sociokulturella perspektivets syn på kunskap och lärande som en so-
cial praktik utgör den övergripande teoretiska ram i vilken föreliggande 
studie tar sin utgångspunkt. I nästa avsnitt presenteras literacyforskningens 
centrala antaganden och utgångspunkter. 

Skriftspråklighet ur ett sociokulturellt literacyperspektiv  
Literacy framstår idag som ett synnerligen komplext och mångfacetterat 
begrepp, som kompliceras av att det används med skilda, delvis motstridi-
ga, innebörder inom olika vetenskapliga discipliner. Lars Holm (2004) 
urskiljer tre teoretiskt och forskningsmässigt skilda innebörder i begreppet 
literacy, vilka han benämner en kognitiv, en funktionell och en sociokultu-
rell literacyuppfattning. Till dessa återkommer jag längre fram i detta kapi-
tel. Föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i en sociokulturellt orien-
terad literacyuppfattning och i följande avsnitt presenterar jag några av de 
centrala antaganden som ligger till grund för denna uppfattning.  

Inom den sociokulturellt orienterade literacyforskningen är intresset rik-
tat mot frågor som rör skriftspråkets roll, funktion och användning både 
på ett samhälleligt, ett institutionellt och ett individuellt plan. Gunther 
Kress (1997) har formulerat forskningsfältets centrala frågor på följande 
sätt: 

The focus, generally, in contemporary literacy theory is on use. Who does 
what with it; under what circumstances; for what purposes? What status 
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does literacy have in community x? How are youngsters brought into litera-
cy? What values are attached to it, by whom, under what circumstances? 
What groups are excluded from literacy, with what effects? (Kress 1997, s 
111).  

Traditionellt har läs- och skrivkunnighet definierats i en relativt avgränsad 
mening som förvärvandet av en uppsättning tekniska färdigheter som ex-
empelvis avkodning och stavning, ett synsätt som kommit att utmanas av 
forskare inom den sociokulturellt orienterade literacyforskningen. Företrä-
dare för detta forskningsfält betonar skriftspråklighetens sociala och kon-
textuella aspekter och dess nära koppling till människors liv och sociokul-
turella erfarenheter. Därmed utmanas det individfokus som är framträdan-
de inom den kognitivt orienterade läs- och skrivforskningen (Lankshear & 
Knobel 2006).  

Innebörden i begreppet literacy har under de senaste decennierna succes-
sivt kommit att vidgas. Från att tidigare enbart ha handlat om läsande och 
skrivande innefattas nu även det talade språket i definitionen av literacy. 
Texter ingår i kommunikativa sammanhang där också samtal och andra 
former av interaktion förekommer. Tal och skrift flätas på så sätt in i var-
andra på ett intrikat sätt. Kjell-Lars Berge (2005) menar att literacy inne-
fattar alla de aktiviteter och situationer som vi ingår i där vi skapar mening 
med och i texter och det innefattar också det inflytande skriftspråkligheten 
har för våra sätt att tänka.  

Tillkomsten av nya teknologier för information och kommunikation har 
förändrat våra läs- och skrivvanor och kommunikationsmönster på ett 
genomgripande sätt. Vid sidan av tryckta texter har det utvecklats nya 
typer av multimodala texter där bild, ljud och text ofta samverkar på ett 
komplext sätt (Liberg 2007). Multimodala texter läses på ett annat sätt än 
tryckta texter och genom att dessa ofta är interaktiva till sin form ”tving-
as” läsaren att bli en aktiv medskapare av texten. Magnus Persson (2007, s 
277) menar att den ökade medialiseringen har inneburit att ”skriftkulturen 
har skiftat utseende, påverkats av den nya mediesituationen, och i vissa, 
men inte alla, avseenden fått se sitt tidigare hegemoniska inflytande be-
gränsas.” Denna utveckling ställer stora krav på individens förmåga att 
förstå, tolka och förhålla sig kritisk också till andra typer av texter än 
tryckta. Gunther Kress och Theo van Leeuwen (1996) menar att den ökade 
betydelsen av bilder och visuella uttryck inom många kommunikations-
former har lett till en visuell vändning (visual turn), som gradvis förändrar 
våra sätt att läsa och tolka texter och som påverkar våra sätt att skapa 
mening i förhållande till oss själva och vår samtid. Många forskare inom 
literacyfältet intresserar sig idag för texter och textanvändning i denna 
vidgade mening och utifrån fler perspektiv än det språkliga, vilket innebär 
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att även multimodala texter kommit att införlivas i definitionen av literacy. 
Denna syn på skriftspråklighet som ett varierat och komplext fenomen 
(snarare än en universell förmåga) och betoningen av dess multimodala och 
multimediala karaktär gör att många literacyforskare idag väljer att tala 
om literacy – inte som ett enhetligt fenomen– utan om literacies som ett 
pluralistiskt fenomen.22

I begreppet literacy innefattas i denna studie tal, skrift och bilder.

 Men dessa successiva utvidgningar av innebörden i 
literacybegreppet innebär också en risk för en relativisering av begreppet, 
vilket ställer krav på att tydliggöra hur det teoretiskt och metodologiskt 
avgränsas i relation till den egna studien.  

23 24

Literacy som begrepp är svåröversatt och det finns ännu inte någon all-
mänt vedertagen svensk term som anses täcka denna vidgade innebörd av 
begreppet. Av det skälet har det under senare år börjat användas även 
inom svensk läs- och skrivforskning, såväl i vetenskapliga texter som i 
populärlitteratur inom ämnesområdet (se bl.a. Bagga-Gupta 2002, 2006, 
Fast 2007, Liberg & Säljö 2010, Söderbergh 1997). Försök att finna 

 I 
analysen av det empiriska materialet fokuseras händelser där lärare och 
elever talar, läser och skriver samt använder sig av bilder och symboler i 
direkt eller indirekt koppling till text. Tal, skrift och bild är intimt sam-
manflätade. Texter och bilder produceras genom tal och tal produceras 
genom texter och bilder. Textens roll och närvaro kan variera i olika situa-
tioner, ibland kan den vara i förgrunden, som när läraren läser högt för 
klassen ur en gemensam högläsningsbok, ibland kan den utgöra bakgrund 
som när eleverna i skolan pratar om något de lyssnat till eller läst i ett an-
nat sammanhang. Situationer där det inte finns text närvarande kan i ett 
senare skede generera någon form av textproduktion, som när klassen efter 
en utflykt ritar och skriver om sina upplevelser i klassrummet.  

                                                      
22 Pluralformen literacies är också föremål för kritik inom literacyforskningen. För 
en diskussion av denna kritik, se Holm (2004, s 14ff). 
23 Inom Nätverket för literacyforskning i Sverige definieras literacy som ”förmågan 
och beredskapen att använda läsandet och skrivandet för att skapa ett innehåll i 
skriftspråket på ett sätt som svarar mot de behov som finns i ett speciellt sociokul-
turellt sammanhang” (http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/literacy) [hämtat 
2007-09-25]. 
24 Inom det nordiska nätverket Literacy research network (ett nätverk inom 
NFPF/NERA) förstås literacy i en vid mening som ”the uses of different semiotic 
systems for meaning making with a focus on written language. Accordingly, litera-
cy research endeavours to analyse the different uses, practices and processes of 
multiple kinds of literacy in relation to socialisation, identities, learning, teaching, 
education and society” (http://www.nfpf.net/network/nordic-network-for-literacy-
research). [hämtat 2010-10-15] 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/literacy�
http://www.nfpf.net/network/nordic-network-for-literacy-research�
http://www.nfpf.net/network/nordic-network-for-literacy-research�
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svenska översättningar görs dock efter hand inom det svenska literacyfäl-
tet.25

Skriftspråklighet som social praktik 

 I denna framställning används den engelska termen literacy, ibland i 
sammansättning med svenska termer, men också svenska varianter som 
skriftspråklighet och skriftspråkliga aktiviteter. I relation till tidigare läs- 
och skrivforskning används begrepp som är relevanta för den forskning 
som redovisas. På så sätt kan förhoppningsvis också vissa skillnader mellan 
olika forskningstraditioner framträda. 

Den sociokulturellt orienterade literacyforskningen har alltså vuxit fram 
som en reaktion mot, men också som ett komplement till, den psykologiskt 
experimentellt orienterade läs- och skrivforskningen. Inom den senare stu-
deras läsande och skrivande huvudsakligen som kognitiva processer inom 
individen och olika kognitiva modeller används för att beskriva dessa pro-
cesser. Inom den sociokulturellt orienterade literacyforskningen har före-
ställningen om skriftspråket som en neutral och universell teknologi ifråga-
satts. Brian Street (1995) vänder sig mot en sådan, som han benämner 
autonom syn på literacy (the autonomous model) och argumenterar istället 
för att skriftspråkligheten bör förstås som ideologiskt och kulturellt inbäd-
dad i sociala praktiker och nära sammankopplad med maktstrukturer i 
samhället. Street menar att: 

[…] literacy not only varies with social context and with cultural norms and 
discourses regarding, for instance, identity, gender and belief, but that its 
uses and meanings are always embedded in relations of power. It is in this 
sense that literacy is always ‘ideological’ – it always involves contests over 
meanings, definitions and boundaries and struggles for control of the litera-
cy agenda (Street 1997, s 48). 

Det ”ideologiska” synsättet (the ideological model) innebär inte, enligt 
Street (1995) att betydelsen av tekniska färdigheter eller de kognitiva 
aspekterna av läsandet och skrivandet förnekas. Poängen är snarast att 
literacy inte betraktas som (enbart) en uppsättning neutrala färdigheter 
som individen antingen behärskar eller inte behärskar, utan som varierade 
sociala praktiker invävda i samhälleliga förhållanden med olika status och 
makt. Enligt Colin Lankshear och Michele Knobel (2006) är det därför inte 
möjligt att: 

                                                      
25 Exempel på översättningar av termen literacy som används i svensk forsknings- 
och facklitteratur är litteracitet (Axelsson 2006, Björklund 2008, Franker 2004, 
Wedin 2006), litterat (Sundblad 2006), skriftspråkliga aktiviteter (Säljö 2000, 
2005), skriftspråklighet (Ewald 2007a, Nyström 2002, Ong 1982/1990, SOU 
1997:108). 
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separate out from text-mediated social practices the ’bits’ concerned with 
reading and writing […] and to treat them independently of all the ’non-
print’ bits, like values and gestures, context and meaning, actions and ob-
jects, talk and interaction, tools and spaces. They are all non-subtractable 
parts of integrated wholes (Lankshear & Knobel 2006, s 13).  

Skriftspråkliga aktiviteter betraktas sålunda som integrerade delar av män-
niskors liv och erfarenheter, vilka är inbäddade i sociala, institutionella och 
kulturella kontexter och som innefattar såväl känslor, attityder och värde-
ringar som frågor om makt och identitet (Barton 1994, Gee 1996, Heath 
1983, Street 1984). Människor använder sig av skriftspråket på olika sätt 
och för olika syften i olika sammanhang eller domäner, som exempelvis 
hemmet, familjen, skolan, arbetslivet eller fritidsaktiviteten (Barton 1994). 
Läs- och skrivfärdigheter är således inte tillräckliga i sig själva. Det krävs 
också en förståelse för vilken betydelse skriftspråket har i den kultur man 
lever i, vilken betydelse olika texter har, hur man läser, förstår och tolkar 
dem och hur de används i tal och handling. Att tillägna sig och använda 
skriftspråk är med ett sådant perspektiv en livslång process. Inom den so-
ciokulturellt orienterade literacyforskningen intresserar man sig därför för 
de faktiska situationer där läsande och skrivande äger rum och som bidrar 
till att forma hur texter läses, produceras och förstås. Detta synsätt har en 
nära koppling till Malmgrens (1996) kommunikativa och funktionella 
språksyn, vilken bygger på antagandet att språk utvecklas i sammanhang 
där det fyller en reell funktion för den lärande. Det är med en sådan inne-
börd som begreppet funktionell används i analysen av literacyhändelser i 
föreliggande avhandling. 

Literacy events och literacy practices  
Två centrala analytiska begrepp inom den sociokulturellt inriktade literacy-
forskningen är literacy event (literacyhändelse) och literacy practice (litera-
cypraktik). Med dessa begrepp förflyttas fokus i analysen från individuella 
psykologiska aspekter av läs- och skrivprocessen till de sociala praktiker, i 
vilka läsandet och skrivandet äger rum och får sin mening.26

Barton (1994) definierar begreppet literacyhändelse som en konkret ob-
serverbar aktivitet där skrift används eller har en roll. En literacyhändelse 
berättar, enligt Hamilton (2000, s 17) något om vilka som deltar (partici-
pants), i vilken omgivning händelsen försiggår (setting), vilka kulturella 
redskap som används (artefacts) samt vilka aktiviteter som ingår i händel-
sen (activities). Också Marilyn Cochran-Smith (1984) menar att begreppet 

 

                                                      
26 I den fortsatta framställningen kommer de ”försvenskade” termerna literacyhän-
delse och literacypraktik i möjligaste mån att användas. 
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literacyhändelse är centralt för att analysera och förstå hur skriftspråket 
används och vilken funktion det fyller i olika sammanhang:  

It can help us see the contexts within which people use print, the ways they 
organize print for various purposes, the kinds of talk that accompany uses 
of print, and the nature and extent of social participation and interaction. 
Participants’ comments on and references to literacy events can also help us 
to tease out the meanings that these events have for participants themselves, 
and can help us to identify the relevant contexts within which literacy events 
occur in given social groups (Cochran-Smith 1984, s 258). 

Begreppet literacypraktik har utvecklats av Street (1995, 2003) som en 
reaktion mot den autonoma synen på literacy som en neutral teknologi. 
Literacypraktiker refererar till ”the broader, cultural conception of particu-
lar ways of thinking about and doing reading and writing in cultural con-
texts” (Street 2003, s 79). Förståelsen av literacy kopplas med detta synsätt 
alltså till ett bredare socialt och kulturellt sammanhang som innefattar 
handlingsmönster, värderingar, känslor, attityder och relationer. Hur män-
niskor använder sig av och skapar mening i skriftspråket varierar således 
mellan olika samhällen och kulturer, men också mellan olika domäner och 
grupper inom en och samma kultur.  

I föreliggande studie kommer begreppen literacyhändelse och literacy-
praktik att utgöra analytiska redskap i bearbetningen av det empiriska 
materialet. Med hjälp av begreppet literacyhändelse kan olika skriftspråk-
sorienterade aktiviteter i de undersökta klassrummen urskiljas och analyse-
ras. Genom beskrivningar och analyser av literacyhändelser i de olika 
klassrummen framträder mönster, som kan förstås som delar av en över-
gripande literacypraktik. De återkommande literacyhändelser som eleverna 
deltar i innebär olika meningserbjudanden och bidrar till att forma en bild 
av vad läsande och skrivande är i den specifika kontexten. Ambitionen är 
sedan att knyta de mönster som framträder i analysen till en mer generell 
diskussion om det tidiga läs- och skrivlärandets innehåll, form och sam-
manhang i dagens skola. 

Olika literacyantaganden ger olika praktiker  
Begreppet literacy är som tidigare anförts ett komplext begrepp som är 
inbegripet i en ständig diskursiv kamp om tolkningsföreträde och teoretis-
ka utgångspunkter. Holm (2006) urskiljer tre forskningsmässigt olika upp-
fattningar om literacybegreppet och pekar på dess respektive skilda meto-
dologiska och pedagogiska implikationer.  

I en huvudsakligen kognitiv uppfattning av literacy riktas uppmärksam-
heten mot individuella psykologiska aspekter av läs- och skrivprocessen 
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och mot literacy som ett autonomt och universellt fenomen (Holm 2006). 
Literacy ses inom denna tradition i första hand som en uppsättning teknis-
ka läs- och skrivfärdigheter som individen lär sig eller inte lär sig behärska. 
Inom denna tradition ses talspråk och skriftspråk som väsensskilda feno-
men, som också skapar väsensskilda sätt att tänka (Ong 1982/1990). Eröv-
randet av skriftspråket antas med detta synsätt vara en förutsättning för ett 
abstrakt, logiskt och situationsoberoende tänkande. Läs- och skrivforskare 
som framhåller skriftens särart som kommunikationssystem menar, som en 
konsekvens av detta synsätt, att skriftspråksinlärningen är av en helt annan 
karaktär än talspråksinlärningen (Adams 1990, Høien & Lundberg 1999, 
Lundberg 1984,). Att lära sig läsa innebär med detta synsätt att lära sig 
tolka och förstå ett nytt språk, ett visuellt språk, som väsentligen skiljer sig 
från det naturliga samtalsspråket ifråga om syntax, semantik och funktion 
(Lundberg 2010). Detta sätt att se på tal- och skriftspråk som väsensskilda 
fenomen har starkt influerat skolans läs- och skrivundervisning så som den 
traditionellt bedrivits. 

I den funktionellt betonade literacyuppfattningen kan det i stället sägas 
vara skriftspråklighetens nyttoaspekt ur ett samhälleligt perspektiv som 
står i fokus (Holm 2006).27

Den tredje uppfattningen, i vilken föreliggande studie tar sin utgångs-
punkt och som presenterats i tidigare avsnitt, är en sociokulturell förståelse 
av literacy, där skriftspråklighetens sociala och kontextuella natur betonas 
(Holm 2006). Literacy ses som ett komplext fenomen som varierar i olika 
kontexter och som formas av de mönster och värderingar som har utveck-
lats i den sociala gemenskap som individen ingår i. Inom denna tradition 
ses alla former av skriftbruk som ofrånkomligen inbäddade i maktrelatio-
ner i samhället.  

 Uppmärksamheten riktas bl.a. mot nationellt 
och internationellt uppställda kriterier och normer för literacy. Människors 
läs- och skrivförmåga bedöms beroende på sin funktionsnivå i relation till 
de uppställda kraven, samtidigt som dessa samhällsbetonade krav är för-
änderliga i takt med samhällsförändringar. Den funktionella synen på lite-
racy tar sig bland annat uttryck i nationella och internationella kriterier för 
vad som kan anses vara godtagbar literacyförmåga. Inom en funktionellt 
präglad literacyuppfattning ses elevers läs- och skrivförmåga som möjlig att 
utveckla genom att definiera olika delmål och som möjlig att bestämma 
genom att jämföra enskilda elevers förmåga med en gemensam nationell 
eller internationell norm. 

                                                      
27 Som betonats tidigare så använder jag begreppet funktionell i en annan betydelse, 
se avsnittet Skriftspråklighet som social praktik.  
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Det finns anledning att förmoda att detta inte endast är en diskursiv kamp 
som kommer till uttryck i vetenskaplig litteratur utan att den också kan 
urskiljas i skolans praktik. Lärarutbildning och lärares kompetensutveck-
ling tar form inom ramen för olika vetenskapliga diskurser och pedagoger 
lägger olika vikt vid individuella/kognitiva, nyttighetsbaserade respektive 
kommunicerande utgångspunkter vid utformningen av sin undervisning. 
Därför kan Holms tre literacyantaganden användas som ett, av flera per-
spektiv, för att diskutera de meningserbjudanden som eleverna möter i de 
literacyhändelser som analyseras i det empiriska materialet.  

Ovan har avhandlingens övergripande teoretiska ram i form av sociokul-
turell teori och den sociokulturellt orienterade literacyforskningens per-
spektiv på skriftspråklighet presenterats. I enlighet med dessa teoretiska 
utgångspunkter ser jag lärande som något som sker i kommunikativa och 
interaktiva processer i en social praktik, i det här fallet institutionen skola, 
där individen, aktiviteten och sammanhanget samspelar ömsesidigt i läran-
deprocessen. Språkliga förmågor som att läsa, skriva, tala och lyssna ut-
vecklas i och begränsas av den sociala interaktion och de meningserbju-
danden som individen är en del av. En utgångspunkt är att barn tillägnar 
sig skriftspråket i samspel med andra genom att få vara sociala aktörer i 
meningsskapande aktiviteter. Intresset riktas därför mot vilka skriftspråkli-
ga erfarenheter som möjliggörs i de institutionella praktiker där läs- och 
skrivlärandet äger rum. Med utgångspunkt i de valda teoretiska utgångs-
punkterna är fokus i denna studie således riktat mot att analysera literacy-
händelser i några ”vanliga” klassrum i dagens skola i syfte att försöka 
förstå vilka meningserbjudanden som framträder genom undervisningens 
innehåll, form och sammanhang. 

Analytiskt skilda betoningar i begreppet literacy  
I det följande presenteras de begrepp som mer specifikt kommer att använ-
das i analysen av det empiriska materialet. I avhandlingens empiriska kapi-
tel beskrivs och analyseras de mönster som urskilts i arbetet med skrift-
språket i undersökningens klasser. Metodologiskt innebär detta att fokus 
riktas mot återkommande literacyhändelser i de olika klassrumspraktiker-
na. De händelser och sekvenser som lyfts fram till betraktande är en del av 
vardagen i de undersökta klasserna. Det är i ”vanligheten” som lärande 
och identitet konstitueras, skriver Sahlström (2006, s 46). Lärande sker 
genom deltagande i aktiviteter i konkreta situationer och är situerat i en 
viss praktik. De handlingsmönster och rutiner som etableras genom dessa 
aktiviteter bidrar till att skapa specifika möjligheter och begränsningar för 
vad som kan göras och därmed för vilken mening som erbjuds. Genom att 
analysera återkommande literacyhändelser i undersökningens klasser, och 
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hur lärare och elever agerar i dessa, blir det möjligt att synliggöra vilka 
meningserbjudanden som eleverna möter genom undervisningen. De be-
grepp som introduceras nedan ska ses som analytiska begrepp, dvs. som 
begrepp som på en analytisk nivå ska bidra till att urskilja vilka former av 
literacypraktiker som erbjuds i de institutionella miljöerna förskoleklass 
och skola som studien behandlar.  

The Four Literacy Resources Model – resursmodellen 
De australiensiska forskarna Allan Luke och Peter Freebody (1997, s 190-
191) har diskuterat både den syntetiska fonologiska utgångspunkten för 
läsinlärning och det analytiska meningsskapande sättet att förstå läsinlär-
ning, i termer av att vara till övervägande delen individuellt inriktade, inre 
och tysta praktiker. Luke och Freebody menar att båda förhållningssätten 
betraktar läsutvecklingens olika nyckelprocesser som möjliga att generali-
sera till olika miljöer och möjliga att knyta till individuella förmågor. Båda 
utgångspunkterna fokuserar på individen och på den individuella kompe-
tens som ställs i centrum i dagens moderna välfärdssamhällen. I stället 
framhåller Luke och Freebody (1997) att olika sätt att läsa och att förhålla 
sig till läsande inte är neutrala. De hänger samman med frågor om identitet 
och om kulturell och politisk makt, liksom med uppfattningar om kön, 
etnicitet, klass och medborgarskap. Luke och Freebody (1997) vill lyfta 
fram frågan om läsande och läsundervisning inte bara som en social prak-
tik, utan som en kritisk social praktik. Det innebär för det första att läs-
praktiker i institutioner som förskola och skola konstitueras av ett urval av 
vissa praktiker som ingår i en uppfattning om vad det innebär att undervi-
sa i läsinlärning, medan andra praktiker väljs bort. Dessa val, som kan 
framstå både som ”naturliga” och ”grundläggande” sker inte av en slump, 
utan understöds av institutionella och sociala krafter. De kan betecknas 
som ”politiska” i den meningen att de grundar sig på ett urval av en mång-
fald teoretiska och metodiska synsätt som i sig indikerar skilda förståelser 
av samhälle och samhällsmedborgare. Lärarna ställs inför frågor om hur 
och i vilket syfte som literacy skapas i ett nutida samhälle med snabb ut-
vecklingstakt, samt hur, och med vilket syfte, som de kan påverka utveck-
lingen av den läsande och skrivande medborgaren och arbetstagaren. 

Att läsa handlar om att engagera sig i, att omforma och att kritiskt 
granska det sätt att se på världen som representeras av den kultur som man 
befinner sig i (Luke & Freebody 1997). Detta mera kritiskt inriktade för-
hållningssätt bygger på ett antal antaganden. För det första är läsande och 
skrivande sociala aktiviteter som är kulturellt bestämda. Vi läser alltid 
något som är skrivet av någon, eller skriver något för någon utan att alltid 
kunna urskilja underliggande syften och relationer. För det andra finns det 
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ingen neutral position från vilken en text kan skrivas eller läsas. All skrift-
språklig aktivitet sker i någon form av sammanhang och med någon form 
av avsikt. För det tredje så lär vi oss om vad det innebär att kunna läsa och 
skriva och om lämpliga förhållningssätt när det gäller läsande och skrivan-
de genom de relationer som blir viktiga för lärandet, som föräldrar, lärare, 
media etc. För det fjärde, så konstrueras uppfattningar om mig själv och 
om andra genom institutionella läspraktiker. Det finns inget sådant som att 
”bara läsa”. Det vi läser är alltid en textuell representation av värderingar 
och synsätt.  

Teaching involves making decisions about how and in which directions to 
shape a social practice and students’ social identities as readers and writers 
in a literate culture (Luke & Freebody 1997, s 195).  

Viktiga frågor för skriftspråkslärandet blir därför vilka texter som väljs ut 
samt vilka literacyhändelser som tar form i klassrummet (Luke & Freebody 
1997).  

Luke och Freebody strävar alltså snarare efter att utveckla en social mo-
dell, i stället för en psykologisk, för att beskriva vilka krav på medborgares 
literacies som ställs i ett postmodernt arbetsliv, samhälle och kultur. De har 
därför utvecklat en modell som beskriver individuellt och gemensamt ut-
övande av fyra olika textpraktiker ur ett handlingsperspektiv (Luke & 
Freebody 1999). Resurstänkandet implicerar att de fyra praktikerna är 
kontingenta, ömsesidigt beroende och möjliga att omformulera i relation 
till varandra, men alltid i relation till en social och kulturell kontext. Mo-
dellen benämns ”The Four Literacy Resources Model” och beskriver en 
repertoar av praktiker, ”families of (social) practices” (Luke & Freebody 
1999, s 6) som elever behöver få möjlighet delta i för att utvecklas till goda 
läsare med ett kritiskt utforskande förhållningsätt till texter. Dessa är: 
 

• praktiker som stödjer kodning (break the code of written texts) 
• praktiker som stödjer meningsskapande i och genom skrivna, visu-

ella och talade texter (participate in understanding and composing 
meaningful written, visual and spoken texts)  

• praktiker som stödjer textanvändning (use texts functionally)  
• praktiker som stödjer kritisk textutforskning (critically analyse and 

transform texts) 28

 
  

                                                      
28 Modellen finns också presenterad i Karin Jönssons kapitel 4 i boken Bygga broar 
och öppna dörrar (2009, s 96), med en delvis annan översättning 
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Luke & Freebody (1999) betonar att de fyra resurserna alla är nödvändiga 
och ömsesidigt beroende för att utveckla literacy i denna vidare mening, 
men på olika sätt i olika sammanhang och för olika åldrar. Att utveckla 
dessa resurser innebär att förstå och kunna hantera skriftkoden (bokstä-
verna och hur de kopplas till olika ljud, grammatiska regler, konventioner 
och textmönster), kunna använda sig av sina kunskaper och erfarenheter 
för att skapa mening i och om olika typer av texter, vara deltagare och 
medskapare i sociala praktiker där texter används och skapas för olika 
syften, samt kunna förstå och kritiskt granska texter och deras funktion 
och syften (Luke 2000, s 454f). En utvecklad läsare kan röra sig mellan 
olika sätt att läsa i en och samma text. Det handlar alltså inte om att se de 
fyra resurserna i en linjär utvecklingsprocess från kodknäckande till kritisk 
textutforskning som kan ske först när automatiserad läsning och läsförstå-
else är uppnådd. 

 Med inspiration från Luke och Freebodys (1999) resursmodell analyse-
ras avhandlingens empiriska material med fokus på kodning, meningsska-
pande utifrån texter, textanvändning samt kritisk textutforskning. Litera-
cypraktiker kan, enligt Luke och Freebody, förstås utifrån tre dimensioner: 
bredden i repertoaren av literacyhändelser; möjligheter till fördjupning i 
och kontroll av literacyhändelser samt utrymme för kreativitet i olika lite-
racyhändelser. I linje med detta analyseras undersökningens literacyprakti-
ker så långt det är möjligt utifrån dessa tre dimensioner. Det handlar om 
att försöka förstå en literacymiljö utifrån dess olika literacyresurser (se 
resursmodell ovan), där en strävan är att undersöka varje resurs utifrån 
följande dimensioner:  
 

• bredd i repertoaren av literacyhändelser 
• elevernas möjligheter till fördjupning i och kontroll av literacy-

händelser 
• utrymme för elevernas kreativitet i olika literacyhändelser  

 
Luke och Freebodys sociala resursmodell beskriver en repertoar av prakti-
ker som alla är centrala för att utveckla barns och ungas literacies. Med 
hjälp av denna resursmodell blir det möjligt att överskrida traditionella 
dikotomier mellan avkodnings– respektive förståelseinriktade synsätt på 
hur barn lär sig läsa och skriva. Resursmodellen blir här ett redskap för att 
analysera de meningserbjudanden som framträder genom olika literacy-
händelser ur ett bredare literacyperspektiv.  
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5. Metodologiska utgångspunkter och 
överväganden 

 
 
 
 
I följande kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkter och över-
väganden som ligger till grund för avhandlingsarbetet. För att skapa mitt 
empiriska material har jag använt mig av ett etnografiskt inspirerat arbets-
sätt. Inledningsvis tar jag upp frågor som rör etnografin och dess kun-
skapsanspråk. Därefter redogör jag för studiens genomförande samt det 
empiriska materialet och hur detta har bearbetats. Det empiriska materialet 
består av dokumentation av vardagliga literacyhändelser i två klasser i två 
olika skolor från förskoleklass till och med årskurs 1 och har skapats med 
hjälp av etnografiska fälttekniker som deltagande observationer, fältan-
teckningar, videoinspelningar samt informella samtal och intervjuer. Vida-
re har texter som använts och/ eller producerats i undervisningen i möjli-
gaste mån samlats in. Det betyder att studien grundar sig på empiri från 
två olika skolformer och sammantaget fyra olika klassrum. Avslutningsvis 
diskuteras de forskningsetiska överväganden som gjorts i relation till denna 
studie.  

Etnografisk metod 
Ett grundläggande antagande i etnografin är att allt socialt handlande mås-
te förstås i relation till den sociala kontexten, antingen intresset är riktat 
mot en avgränsad situation eller en vidare social kontext. Etnografin an-
vänds för att studera människor i deras sociala och kulturella sammanhang 
och är numera en etablerad ansats inom klassrumsforskning (Anderson & 
Burns 1989). I etnografisk tradition läggs stor vikt vid att forskaren under 
kortare eller längre tid är närvarande i det sammanhang som studeras i 
syfte att fånga olika praktikers karaktär på en lokal och konkret nivå (La-
reau & Shultz 1996). Martyn Hammersley och Paul Atkinson (1995) me-
nar att etnografin i sin mest karakteristiska form innebär att forskaren 
deltar i människors vardagliga liv  

[…] for an extended period of time, watching what happens, listening to 
what is said, asking questions – in fact, collecting whatever data are availa-
ble to throw light on the issues that are the focus of the research 
(Hammersley & Atkinson 1995, s 1). 
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Valet av teoretisk och metodologisk ansats grundar sig i mitt intresse att 
komma nära skolans vardag i syfte att undersöka och försöka förstå de 
komplexa språkliga och sociala sammanhang i vilka barn förväntas lära sig 
läsa och skriva. Etnografiska studier innebär, till skillnad från experimen-
tellt upplagda studier, observationer av händelser och handlingar i naturli-
ga sammanhang, där syftet är att kunna beskriva vad människor säger och 
gör i situationer som för dem framstår som vardagliga och naturliga (Fan-
gen 2005). Den etnografiska metoden möjliggör empirinära studier av 
literacyhändelser i de undersökta klasserna, vilka ”i detalj visar hur under-
visningen i klassrummet kan te sig” (Dysthe 1996, s 234). Som anfördes i 
inledningen saknas det fortfarande forskning med fokus på det tidiga 
skriftspråkslärandet och som beskriver vanliga skolmiljöer.  

Att studera vardagliga praktiker 
Frågan om etnografiska beskrivningar och deras relation till den verklighet 
de avser att representera har under senare årtionden varit föremål för kri-
tiska diskussioner. Martyn Hammersley (1992) menar att det länge fanns 
ett drag av ”naiv realism” inom etnografin, vilket har sin grund i en före-
ställning om forskarens möte med en ”autentisk” verklighet som låter sig 
fångas och beskrivas så som den ”är”. Inom den samhällsvetenskapligt 
inriktade forskningen har synen på vetenskap som en objektiv och värde-
ringsfri verksamhet i tilltagande grad förskjutits i riktning mot en förståelse 
av verkligheten som socialt konstruerad (Gustavsson 2000). Den etnogra-
fiske forskaren är med detta synsätt en del av det sociala sammanhang som 
studeras och kan därmed inte ge en neutral oberoende beskrivning av sitt 
studieobjekt. Hammersley (1992) menar att forskarens representation av 
verkligheten  

must always be from some point of view which makes som features of the 
phenomena represented relevant and others irrelevant. Thus there can be 
multiple, non-contradictory and valid descriptions and explanations of the 
same phenomenon (Hammersley 1992, s 51). 

Genom sättet att representera sina data konstruerar forskaren en särskild 
version av det som studeras och den representation som ges är endast en av 
flera möjliga (Hydén 2001). Också Mats Alvesson och Kaj Sköldberg 
(1994) menar att forskningsprocessen utgör en rekonstruktion av den soci-
ala verkligheten där forskaren samspelar med deltagarna i processen. Ge-
nom sina teoretiska och metodologiska val och tillvägagångssätt skapar 
forskaren bilder som lyfter fram vissa perspektiv på hur det studerade ob-
jektet kan förstås och därmed utelämnas andra. Vetenskaplig kunskap är i 
den meningen alltid teoriimpregnerad och beroende av forskarens tolk-
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ningsrepertoar. Forskningsprocessens karaktär av konstruktion innebär 
dock inte att den kunskap som genereras är ett resultat av forskarens sub-
jektiva godtycke (Gustavsson 2000). Avgörande för en studies trovärdighet 
är bl.a. forskarens förmåga till kritisk reflektion i förhållande till sig själv 
som konstruerande subjekt, till sitt studieobjekt och till de olika val som 
företagits under forskningsprocessens gång (Alvesson & Sköldberg 1994). 
Shirley Brice Heath och Brian Street (2008) menar att ”reflexivity, rather 
than innocence, characterizes contemporary ethnography” (Heath & Street 
2008, s 34). Skillnaden mellan det förra och det senare ligger i graden av 
distans som skapas till det studerade objektet.  

Mötet mellan det specifika och det generella i etnografiska studier  
Den etnografiska ansatsen innebär studier av händelser och människor i 
deras vardagliga miljöer, vilket ofta medför att forskaren kommer nära den 
plats och de människor som studeras och därigenom skaffar sig en rik och 
sammansatt bild av den specifika miljön. Detta reser frågor om relationen 
mellan det specifika och det generella i kvalitativa studier och i vad mån 
slutsatser kan dras utöver det enskilda fallet. Clifford Geertz (2000) menar 
att platsen och människorna som studeras inte är detsamma som studieob-
jektet. Det utgörs istället av det generella fenomen som forskaren är intres-
serad av, i denna studie barns tidiga skriftspråkslärande, och som kan 
komma till uttryck i de specifika processerna i den unika situationen. Med 
hjälp av teorier och begrepp kan de empiriska iakttagelserna (det specifika) 
knytas till en mer generell nivå, och därigenom bidra till att studien får ett 
värde utöver det enskilda fallet (Björn 1996). Birgitta Qvarsell (1994) me-
nar att vi hellre bör diskutera pedagogisk forskning utifrån krav på rele-
vans och mening än utifrån anspråk på generaliserbarhet i en kvantitativ 
mening.  

Staffan Larsson (2001) för ett resonemang om hur frågan om generalise-
ring från kvalitativa studier, där resultaten ofta grundar sig på fallbeskriv-
ningar eller intervjuer med relativt få personer, kan hanteras. Generalise-
ringsanspråket låter sig inte på något enkelt sätt appliceras på kvalitativa 
studier, då det är utvecklat inom en kvantitativ metoddiskurs. Larsson 
menar dock att generaliserbarhet har ett värde också i kvalitativ forskning 
och definierar begreppet som ”någon form av försök att använda tolkning-
ar eller slutsatser på några andra personer eller situationer i tid och rum än 
de som ingått i det empiriska materialet i en studie” (Larsson 2001, s 4). 
Larsson argumenterar för att om kvalitativ forskning ska bli meningsfull 
måste det finnas en ambition att dra slutsatser som har en mening utanför 
det enskilda fallet (Larsson 2001). Detta anspråk innebär att den tolkning 
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som gjorts ska vara möjlig att använda för att tolka och förstå andra likar-
tade fall. Larsson (2005) skriver: 

Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen sker genom att de som tagit del 
av resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra 
fall. De kan då eventuellt upptäcka relevansen hos den gestaltning, som den 
kvalitativa analysen resulterat i (Larsson 2005, s 28). 

Också Jan Einarsson (2004) är inne på samma tankegångar när han reso-
nerar om värdet av fallbeskrivningar och deras räckvidd: 

Vi kan hålla upp fallbeskrivningarnas bilder och jämföra dem med andra 
likartade situationer i nya undersökningar eller i våra egna vardagsliv. Vad 
stämmer i fallbeskrivningens bild? Vad skiljer? Vi får en hjälp att se vår var-
dag och vi får en höjd medvetenhet. Vi kan kanske se vissa återkommande 
samband. Men vi har fortfarande ett generaliseringsproblem. Och det lär vi 
få dras med, särskilt om vi ställer höga krav på generaliseringarnas giltighet 
(Einarsson 2004, s 338).  

Att fallbeskrivningarnas bilder representeras på ett sätt som övertygar läsa-
ren blir då avgörande för i vad mån fallstudiens resultat kan anses giltiga 
utanför sitt eget sammanhang. För att en tolkning ska vara trovärdig måste 
läsaren kunna följa hur den har vuxit fram. Detta förutsätter genomskin-
lighet i framställningen. Jag försöker hantera denna fråga genom att tydlig-
göra utifrån vilka teoretiska perspektiv jag gör mina tolkningar och hur jag 
gått tillväga för att skapa och analysera mitt empiriska material. På så sätt 
ges läsaren en möjlighet att bedöma resultatens giltighet och avgöra huru-
vida dessa kan anses gälla i andra, liknande sammanhang. Det innebär 
också att jag försöker förhålla mig reflexivt till min egen förtrogenhet med 
det studerade fältet, dvs. till mina tidigare kunskaper och lärarerfarenheter 
och till de värderingar och föreställningar om skola, undervisning, lärare 
och elever som jag bär med mig in i forskningsprocessen.  

Efter ovanstående resonemang om etnografin och dess forskningsan-
språk övergår jag nu till att redogöra för studiens genomförande och empi-
riska material samt hur detta har bearbetats.  

Studiens genomförande och empiriska material 
I det här avsnittet redogör jag för mina överväganden när det gäller valet 
av skolor och klasser, för tillträdet till fältet samt hur jag hanterat min roll 
som deltagande observatör i klassrummet. Jag beskriver också det empiris-
ka materialet och hur det har bearbetats. Avslutningsvis berörs några etis-
ka aspekter i relation till min studie.  

För att närma mig mitt studieobjekt, skriftspråkande i förskoleklass och 
årskurs 1, har jag använt mig av ett etnografiskt inspirerat arbetssätt i da-
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taskapandet. Förståelsen av lärande som en situerad social och kulturell 
process kräver, enligt Evaldsson m.fl (2001), att denna process kan stude-
ras i sitt sammanhang genom att forskaren är närvarande i den praktik han 
eller hon vill beskriva. I enlighet med ett sådant synsätt har jag bedrivit 
fältarbete i två klasser från slutet av höstterminen i förskoleklass till och 
med årskurs 1. Det etnografiska arbetssättet har möjliggjort empirinära 
beskrivningar av klassrumssituationer, där elever och lärare på olika sätt 
varit engagerade i textorienterade aktiviteter. Under denna tid har jag åter-
kommande besökt klasserna, men med lite olika frekvens under olika peri-
oder, i syfte att skapa en nyanserad bild av den ”vanliga och sammansatta” 
verksamheten i klasserna (Bergöö 2005, s 102). Dataskapandet är inriktat 
mot de interaktioner och literacyhändelser som tar form inom den lärar-
ledda verksamheten. Det empiriska materialet omfattar alltså inte literacy-
händelser som äger rum utanför den officiella klassrumsverksamheten.  

Val av skolor och klasser  
Valet av skolor och klasser grundar sig i mitt intresse att undersöka barns 
skriftspråkande i några alldeles vanliga klassrum i dagens grundskola. Med 
vanliga avses här att skolorna inte arbetar efter någon uttalad pedagogisk 
eller ideologisk idé. Även pragmatiska överväganden som exempelvis det 
geografiska avståndet till respektive skola har inverkat på valet av skolor. 
Antalet klasser motiveras av att jag ville få en viss bredd och variation i det 
empiriska materialet, samtidigt som två klasser föreföll hanterbart med 
hänsyn till den tid som var möjlig att investera i dataskapandet under fäl-
tarbetesperioden. Ytterligare en utgångspunkt för valet av skolor och klas-
ser var att jag inte ville ha några personliga bindningar till deltagande lära-
re och deras undervisningspraktiker. Detta för att undvika tidigare uppar-
betade lojaliteter som skulle kunna inverka på fältarbetet. De skolor som 
kom att ingå i studien har jag gett de fingerade namnen Norrskensskolan 
och Rubinskolan och klasserna benämns Norrskenet och Rubinen. Försko-
leklassverksamhet organiseras idag vanligen på två olika sätt, antingen i 
åldershomogena grupper, vilket innebär att sexåringarna utgör en egen 
klass eller som åldersblandade grupper, där sex-, sju- och ibland åttaåring-
ar integreras i samma klass. Förskoleklassverksamheten på de skolor som 
ingår i undersökningen är organiserad i åldershomogena grupper. Samver-
kan mellan förskoleklass och åk 1 förekom i varierande omfattning under 
de två läsår som fältarbetet pågick. Norrskenet samverkade under försko-
leklassåret endast sporadiskt med den förstaklass som fanns i samma hus, 
medan man i åk 1 hade en del aktiviteter tillsammans med den ”nya” för-
skoleklassen. Rubinen samverkade under båda läsåren regelbundet med 
den angränsande förstaklassen respektive förskoleklassen. 
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Tillträde till fältet 
En förutsättning för att kunna genomföra en etnografisk studie är att få 
tillträde till det fält man önskar studera. Ett sätt är att använda sig av en 
grindvakt, dvs. en person i nyckelposition som kan förmedla kontakter till 
önskat fält och som genom sitt godkännande kan bidra till att skapa legi-
timitet för projektet i förhållande till eventuella informanter (Hammersley 
& Atkinson 1995). 

För att komma i kontakt med förskollärare som kunde vara intresserade 
av att delta i min studie vände jag mig till en av skolcheferna i den stad där 
undersökningen skulle genomföras. På detta sätt hoppades jag få tillträde 
till två förskoleklasser på två olika skolor som svarade mot mina önske-
mål. Informationen till skolchefen valde jag av forskningsmässiga skäl att 
hålla ganska allmän. Denna förfrågan resulterade i att två förskollärare 
från en F-6 skola (Norrskensskolan) kontaktade mig och uttryckte sitt 
intresse att delta. De arbetade tillsammans i en förskoleklass med 22 sexår-
ingar. Efter ett första möte då jag presenterade mitt projekt lite mer ingå-
ende tackade de ja till att öppna sin verksamhet för mig och min forskning. 
I vårt samtal underströk jag att jag ville följa den ”vanliga” verksamheten i 
klassen och att de inte förväntades planera annorlunda inför mina besök 
än de annars brukar göra. Detta var också ett sätt att försöka avdramatise-
ra mina kommande besök i klassen. Kort därefter gjorde jag mitt första 
besök i Norrskenets förskoleklass och presenterade mig för eleverna. Jag 
berättade om mitt intresse för barns läs- och skrivlärande och att jag såg 
fram emot att hälsa på i klassen med jämna mellanrum för att lära mig mer 
om ”hur det går till när barn lär sig läsa och skriva”. Vidare berättade jag 
att jag skulle videofilma olika läs- och skrivaktiviteter i klassrummet och 
skriva anteckningar för att ”komma ihåg allt som händer”. Eleverna ställ-
de självklart en del frågor om detta, vilka jag försökte besvara så rakt och 
ärligt jag förmådde. Detta första möte med eleverna avlöpte väl och jag 
mottogs med nyfikenhet och ett positivt intresse. 

Min förhoppning var alltså att jag via skolchefen skulle få tillträde till 
två förskoleklasser på två olika skolor. Då det visade sig att jag inte fick 
några fler svar den vägen vände jag mig, efter en inventering av tänkbara 
skolor, till rektorn för en F-6 skola (Rubinskolan) i en annan del av staden 
och presenterade mitt projekt. Jag hänvisades till en av skolans förskollära-
re, som arbetade i en förskoleklass med 20 sexåringar. Efter en första kon-
takt med förskolläraren inbjöds jag att komma till ett arbetslagsmöte för 
att informera om min studie. I arbetslaget ingick förutom förskolläraren 
bl.a. klassens fritidspedagog och den blivande åk 1 läraren. Till min glädje 
tackade berörd personal ja till att delta i undersökningen redan vid denna 
första träff. På liknande sätt som i Norrskenets förskoleklass presenterade 
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jag mig sedan för eleverna i Rubinens förskoleklass och även här upplevde 
jag nyfikenhet och ett positivt gensvar från deras sida.  

Eftersom min avsikt var att följa samma klasser i förskoleklass och 
årskurs 1 var en förutsättning för valet av förskoleklasser att också de bli-
vande klasslärarna var villiga att delta i studien. När det gällde Rubinens 
förskoleklass var detta oproblematiskt eftersom den blivande åk 1 läraren 
gav sitt samtycke redan vid det första informationsmötet. I Norrskenets 
förskoleklass tedde sig situationen däremot mer osäker, då det vid tidpunk-
ten för mina inledande samtal med förskollärarna inte var bestämt vilken 
lärare som skulle överta klassen i åk 1. Jag kunde följaktligen inte redan då 
be om den blivande lärarens samtycke. Förskollärarna menade dock att 
risken för att få ett nej från någon av de lärare som kunde komma ifråga 
som klasslärare var försumbar. Med detta lät jag mig nöja och när det 
under vårterminen blev bestämt vilken lärare som skulle överta klassen 
uppstod det heller inte några problem med tillträdet. Den blivande klasslä-
raren ställde sig positiv och inbjudande till att delta i studien. 

Min roll som forskare i klassrummet  
Att delta i, observera och dokumentera den vardagliga verksamheten i 
skolan bygger på en nära relation mellan forskaren och de elever och lärare 
som beforskas. Det kräver med nödvändighet att man som forskare reflek-
terar över det egna deltagandet och hur detta kan ha inverkat på den verk-
samhet som studeras. Min roll som forskare under fältarbetet kan beskri-
vas som den deltagande observatörens. Deltagande observation utgör tradi-
tionellt det mest karakteristiska sättet att skapa etnografiska data och kan 
innebära olika grader av deltagande, allt från helt deltagande (complete 
participation) till helt observerande (complete observation) (Hammersley 
& Atkinson 1995). Min position som deltagande observatör var att förhål-
la mig nyfiket intresserad men samtidigt neutral i relation till elever och 
lärare i klassrummet. Jag ville medvetet undvika att bli alltför involverad i 
de aktiviteter som pågick för att inte riskera att förlora en nödvändig di-
stans. Vid mina första besök i klasserna samtalade jag med lärarna om hur 
jag ville förhålla mig i klassrummet för att tydliggöra min roll som obser-
vatör. Graden av deltagande har dock kommit att variera över tid och från 
besök till besök beroende på vilka aktiviteter som försiggått i klassrummet. 

Under de deltagande observationerna placerade jag mig för det mesta 
lite vid sidan av i klassrummet för att tilldra mig så lite uppmärksamhet 
som möjligt. Med det ville jag också markera att jag inte var en aktiv del 
av de samtal eller aktiviteter som pågick. Även när jag rörde mig runt 
bland eleverna försökte jag hålla en lågmäld profil. Jag tog inte aktivt initi-
ativ till att delta i de aktiviteter som pågick, däremot svarade jag på frågor 
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som eleverna riktade till mig eller gav dem en hjälpande hand när de bad 
om det. Jag lyssnade exempelvis på elever som ville läsa upp sin läsläxa för 
mig, svarade på frågor om stavning, agerade sekreterare åt elever som ville 
ha hjälp med att skriva, spelade spel, fungerade som publik när eleverna 
mimade till musik, gav praktisk handräckning med att knyta skosnören, 
dra upp blixtlås i jackor och veva hopprep på rasterna. Min upplevelse är 
att eleverna efterhand kom att betrakta mig som en intresserad vuxen som 
gärna gav dem en hjälpande hand när de bad om det, men inte som en 
”fröken” som tog aktiv del i undervisningen. I rollen som deltagande ob-
servatör var min strävan att skapa en balans mellan det mått av deltagande 
i det sociala samspelet som kan förväntas i situationen och det mått av 
distans som forskningsprocessen kräver. Kerstin Bergqvist (2001) skriver 
att ”som närvarande medmänniska är observatören del av sammanhanget 
med uppgift att vara såväl delaktig gäst som distanserad ’professionell 
främling’ på samma gång” (Bergqvist 2001, s 39).  

Det är oundvikligen så att forskaren genom sin närvaro utövar en viss 
påverkan på skeendena i klassrummet och det finns alltid en möjlighet att 
undervisningen och den sociala interaktionen kan te sig annorlunda när 
forskaren är närvarande. Min erfarenhet är dock att eleverna och lärarna i 
undersökningens klasser efterhand som de vande sig vid mina besök och 
blev trygga med mig som person, till stor del ”glömde bort” min närvaro. I 
sällskap med videokameran blev jag en naturlig och regelbundet återkom-
mande gäst i verksamheten som inte ådrog sig någon speciell uppmärk-
samhet. Under fältdagarna var jag noga med att vara på plats i god tid före 
skoldagens början för att hinna ställa i ordning kamerautrustningen och 
hälsa på lärare och elever innan förskoleklass- eller skolverksamheten bör-
jade. Under årskurs 1 hände det dock vid några enstaka tillfällen att jag 
kom till klassrummet efter att lektionen startat och smög då in så diskret 
jag kunde och satte mig på min avsides plats i klassrummet. Elever och 
lärare mötte mig vid dessa tillfällen med nickningar och leenden men tog i 
övrigt ingen större notis om min ankomst, vilket kan tolkas som ett tecken 
på att de betraktade mig som ett naturligt och välbekant inslag i verksam-
heten. Att fältarbetet pågick regelbundet under närmare två läsår i varje 
klass innebär också en viss försäkran om att de skeenden som observerades 
var en del av den ”vanliga” verksamheten i klasserna och inte hade tillrät-
talagts för mina besök. Det är, som jag ser det, helt enkelt inte möjligt, 
varken för lärare eller elever, att ”förställa” sig och agera annorlunda än 
man brukar under en så pass lång tidsrymd. 
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Närhet och distans i forskningsprocessen 
Den etnografiska forskningsprocessen brukar idealt beskrivas som en pend-
ling mellan närhet och distans i förhållande till fältet och de människor 
som deltar i studien. Den etnografiske forskaren strävar efter att komma 
nära de människor och den verksamhet som studeras i syfte att skapa en så 
trovärdig och rättvisande bild som möjligt av fältet och dess komplexitet. 
Samtidigt är det nödvändigt att försöka skapa distans till den studerade 
verksamheten för att kunna förstå den i ett nytt ljus. Hammersley och At-
kinson (1995) betonar vikten av att upprätthålla en viss grad av social och 
intellektuell distans i förhållande till sitt studieobjekt för att kunna utveck-
la sin kritiska blick och se något nytt i det till synes uppenbara i en känd 
miljö. Bergöö (2005, s 88) talar av samma skäl om vikten av att ”etablera 
ett nödvändigt analytiskt avstånd” till det studerade fältet. Som jag tidigare 
anfört är det inte möjligt att som forskare ställa sig utanför och objektivt 
skildra det som händer. Forskningsprocessen påverkas av de kunskaper, 
värderingar, erfarenheter och intressen, både personliga och yrkesmässiga, 
som forskaren bär med sig in i forskningen. Ett sätt att metodologiskt han-
tera detta är att under forskningsprocessen sträva efter ett förhållningssätt 
som innebär en pendling mellan närhet och distans till det studerade fältet 
och det empiriska materialet, där distanseringsprocessen handlar om att 
med hjälp av teorier, analytiska begrepp och reflektion göra det välbekanta 
främmande (Agar 1996). Min egen forskningsprocess har inneburit ett 
sådant alternerande mellan närhet till fältet och distansering från fältet i 
form av bearbetning av och reflektioner kring det empiriska materialet. 
Efter avslutat fältarbete inleddes ett mer systematiskt analysarbete, vilket 
jag återkommer till senare i detta kapitel. 

Förtrogenhet med fältet 
När man går in i en forskningsprocess bär man med sig sina föreställningar 
om det objekt som ska studeras. I mitt fall innebär mina tidigare yrkeserfa-
renheter som fritidspedagog och som lärare i åk F-3 att jag är väl förtrogen 
med skolan som institutionell miljö och med pedagogiskt arbete och un-
dervisning i de åldrar som studien omfattar. Det innebär emellertid inte att 
jag känner kulturen i de specifika skolor och klasser som utgör mitt forsk-
ningsfält. Skolor och klassrum skiljer sig åt på olika sätt, men samtidigt är 
de i många avseenden lika och mycket kan kännas igen från en skola till en 
annan, även från en skolform till en annan. Skolan uppfattas så att säga 
som skola ”no matter where it happens” (Jackson (1968/1990, s vii). 

I etnografiska beskrivningar lyfts forskarens förtrogenhet med fältet ofta 
fram både som en tillgång men också som ett potentiellt hinder i forsk-
ningsprocessen (Hammersley 1992). Denna dubbelhet kan jag delvis känna 
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igen mig i. Jag upplever att mina tidigare lärarerfarenheter och kunskaper 
om skolans inre liv har varit till hjälp under fältarbetet. Det faktum att jag 
tidigare arbetat i grundskolan har gett mig legitimitet och trovärdighet i 
samvaron med elever, lärare och föräldrar i de studerade klasserna, vilket 
underlättat arbetet med att skapa en förtroendefull relation till lärare och 
elever. Mina lärarerfarenheter har också gjort det lättare för mig att förstå 
olika händelseförlopp i klassrummet och de institutionella villkor som 
ramar in verksamheten i förskoleklass och skola. I analysarbetet har för-
trogenheten tjänat som bakgrundsförståelse i tolkningen av det empiriska 
materialet.  

Samtidigt kan en uttalad förtrogenhet med fältet och den hemmablind-
het som den riskerar att medföra innebära ett hinder i forskningsprocessen. 
Ju mer bekant man som forskare är med den verksamhet som studeras 
desto svårare kan det vara att förhålla sig distanserat i den utsträckning 
som analysen kräver. Hammersley (1992) menar att en alltför stor förtro-
genhet med det studerade fältet kan medföra att forskaren på ett oreflekte-
rat sätt övertar fältets självförståelse, snarare än öppnar sig för det kom-
plexa, mångtydiga och motsägelsefulla i den studerade praktiken och att 
resultaten endast blir en bekräftelse på det redan kända. Vissa fenomen 
riskerar därmed att bli osynliga eller tas för givna. En forskningsprocess 
börjar inte med ”oskrivna blad” (Ewald 2007a, s 54), utan påverkas av de 
(mer eller mindre medvetna) normativa antaganden som forskaren bär med 
sig in i processen. Annette Ewald skriver om att närma sig ett välbekant 
fält:  

När jag inledde fältstudier var jag alltså ingen gäst i en exotiskt obekant kul-
tur, jag var ingen avlägsen främling i de klassrum jag trädde in i. För mig 
kom det inte att handla om att göra det främmande bekant, snarare om att 
göra det bekanta främmande, att ’avtrivialisera det invanda’, att medvetet 
ikläda mig en utanförståendes glasögon” (Ewald 2007a, s 94). 

Heath och Street (2008) betonar i detta sammanhang vikten av att som 
etnografisk forskare beskriva det man ser och inte det man önskar se eller 
anser borde ske. Detta aktualiserar behovet av en kontinuerlig reflektion 
och självreflektion hos forskaren. En central del av forskningsprocessen i 
välbekanta miljöer är därför att försöka göra sig medveten om sina egna 
förhandsantaganden, värderingar och känslor som annars riskerar att för-
dunkla analysen. Som hjälp i detta distanseringsarbete fungerar de teorier 
och begrepp som valts som analytiska verktyg i tolkningsprocessen. 
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Materialbearbetning och analys  
Kännetecknande för etnografiska studier är öppenhet och variation i valet 
av metoder för dataskapande. Ofta kombineras olika källor, dels för att få 
olika infallsvinklar på den studerade verksamheten, dels för att kunna be-
skriva helheten av det sammanhang som den studerade verksamheten in-
ryms i (Holme & Solvang 1997). Dataskapandet bör, enligt Margot Ely 
(1991), karakteriseras av närhet, mångfald och flexibilitet. I det ligger att 
vara öppen för de data som visar sig på fältet och att inta en pragmatisk 
hållning när det gäller val av metoder för att dokumentera olika händelser 
och skeenden. 

Avhandlingens empiriska material består av dokumentation av literacy-
händelser i två klasser från förskoleklass till och med årskurs 1. De tillvä-
gagångssätt jag använt mig av för att skapa det empiriska materialet är 
deltagande observationer (vilka jag redogjort för i ett tidigare avsnitt), 
videoinspelningar, fältanteckningar, informella samtal med elever samt 
informella samtal och intervjuer med lärare. Löpande har jag också, i den 
mån det varit möjligt, kopierat texter och annat för studien relevant ar-
betsmaterial som använts och/eller producerats i undervisningen. Det är i 
huvudsak textmaterial som använts eller skapats vid de tillfällen jag varit 
närvarande i klasserna som kopierats. Det valda arbetssättet har gjort det 
möjligt att komma nära den sociala praktik som lärare och elever tillsam-
mans formar i klassrummet. I det följande redogör jag för det empiriska 
materialets karaktär och omfattning samt hur det skapats. 

Fältanteckningar  
Under de deltagande observationerna i de olika klasserna förde jag fältan-
teckningar, ibland direkt under själva observationstillfället, ibland i efter-
hand, beroende på vad som kändes lämpligt i den aktuella situationen. I 
fältanteckningarna gjordes korta övergripande noteringar om vad som 
hände i den observerade aktiviteten, vilka som deltog, samt tid och plats 
för aktiviteten. Här återges till viss del också mer eller mindre ordagranna 
dialogstycken. I analyserna används fältanteckningarna i första hand som 
en bakgrundsinformation till det videoinspelade materialet och fungerar 
som ett komplement till detta. Fältanteckningarna har varit till hjälp att 
minnas deltagare, skeenden, tidpunkten för olika aktiviteter mm. i arbetet 
med analysen.  

Dokumentation med hjälp av videokamera 
Jag har i huvudsak använt mig av videoinspelningar för att dokumentera 
literacyhändelser i de olika klassrumsmiljöerna, kompletterat med fältan-
teckningar. Det videoinspelade materialet består av totalt 47.5 timmars 
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inspelningar från undersökningens klasser. Ett urval av det videoinspelade 
materialet har transkriberats till text. 29

När det gäller dokumentation menar Lars-Christer Hydén (2001) att det 
tidigare funnits en tendens att förhålla sig relativt oreflekterat till vissa 
typer av empiri, som audio- och videoinspelningar, vilka har tenderat att 
betraktas som mer objektiva än exempelvis deltagande observationer och 
etnografiska fältanteckningar. Som tidigare diskuterats handlar dock alla 
former av dataskapande om forskarens konstruktion av ett empiriskt mate-
rial. Vad videokameran fångar i klassrummet är vad jag som forskare väl-
jer att fokusera på och i den meningen kan dataskapandet ses som en kon-
struktion snarare än en reproduktion av den studerade verkligheten. Mia 
Heikkilä och Fritjof Sahlström (2003) menar att de beslut som fattas när 
det gäller hanterandet av kameran får betydelse för vilka anspråk som kan 
göras i analysen på basis av materialet. Det kan exempelvis röra frågor 
som handlar om kamerans placering, kvalitet på ljudupptagningar och vem 
eller vilka som fokuseras. Innehållet i de praktiker som dokumenteras är 
dock inte forskarens konstruktion utan skapas i samspelet mellan lärare 
och elever. 

 

Att använda videokamera innebär såväl möjligheter som begränsningar i 
dataskapandet. Med hjälp av videokameran har den verbala och i viss mån 
även den icke-verbala kommunikationen i form av kroppsspråk, gester och 
ansiktsuttryck kunnat fångas hos elever och/eller lärare som är synliga i 
bild. Också andra dimensioner i klassrummet som aktivitet, liv, rörelse 
eller avsaknad av detta visualiseras med hjälp av kameran. Under hela 
fältarbetet har jag valt att använda mig av en stativkamera med inbyggd 
mikrofon, vilken placerades på en plats i klassrummet som jag fann lämp-
lig för att fånga in så mycket som möjligt av den aktivitet som skulle do-
kumenteras. När eleverna förflyttade sig mellan olika platser i rummet, 
exempelvis från borden till samlingsmattan, riktades kameran om. Förde-
len med att använda en stativkamera är, som jag ser det, att den ”sköter sig 
själv”. Medan kameran rullat har jag kunnat ägna mig åt att föra anteck-
ningar kring skeendena i klassrummet eller gå runt bland eleverna när de 
arbetat vid borden. Heikkilä och Sahlström (2003) menar dock att en 
nackdel med att använda stativkamera är att dokumentationen blir mera 
rumsligt bunden och att forskaren har svårare att flexibelt följa eleverna i 
olika aktiviteter. Stativkameran riskerar därmed att bli styrande för vilka 
aktiviteter som filmas. För mig har det dock inneburit att jag känt mig 
friare och mer närvarande i de aktiviteter som pågått, genom att jag inte 
burit runt med kameran.  

                                                      
29 Se bilaga 4 och 5 
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Inför fältarbetet gjorde jag också valet att inte använda lösa mikrofoner 
placerade nära inpå eleverna, utan endast den fasta kamerans ljudupptag-
ning. Ett skäl för detta var att jag befarade att lösa mikrofoner skulle till-
dra sig alltför stor uppmärksamhet från elevernas sida och därmed utgöra 
ett störande moment i den pågående verksamheten i klassrummet. Detta 
har dock medfört att det i vissa sekvenser är svårt att uppfatta vad enskilda 
elever säger, exempelvis om de talar mycket tyst eller sitter med ryggen mot 
kameran, likaså när eleverna arbetar vid borden och ljudvolymen i klass-
rummet är hög på grund av att många pratar samtidigt. Lärarens tal hörs 
däremot oftast tydligt. Sammantaget gör jag ändå bedömningen att det 
inspelade videomaterialet, trots de brister som påtalats i ljudkvalitet, utgör 
ett tillräckligt bra underlag för att uppfylla studiens syften.  

I likhet med Britt Tellgren (2004) har jag använt videodokumentatio-
nerna som etnografiska fältanteckningar. I bearbetningen och analysen av 
materialet har jag under fältarbetet, men framför allt efter avslutat fältar-
bete, vid upprepade tillfällen återvänt till de videobandade situationerna 
för att studera dem om och om igen, vilket har varit till hjälp i analysen. 

Informella samtal och intervjuer 
De deltagande observationerna har kompletterats med informella samtal 
och intervjuer. Dessa olika typer av samtal har gett tillgång till information 
av en annan karaktär än de deltagande observationerna, vilka bidragit till 
en vidare förståelse för verksamheten i de olika klassrummen. Birgitta 
Kullberg (1996) skriver att frågorna i de informella samtalen uppstår i och 
formas av icke- planerade händelser och/eller situationer i den studerade 
praktiken. Den mer formella intervjun, däremot, initieras och förbereds av 
forskaren då behov av fördjupningar uppstår. De informella samtalen med 
lärarna har ofta skett spontant före eller efter någon aktivitet eller lektion 
för att informera mig om den kommande aktiviteten eller följa upp det som 
förevarit. Planerade intervjuer har inte genomförts med eleverna, däremot 
har jag löpande samtalat informellt med enskilda elever och ställt frågor 
om de aktiviteter de varit involverade i eller uppgifter de arbetat med i den 
aktuella situationen. 

Förutom de informella samtalen har också en summerande/avslutande 
intervju genomförts med lärarna i slutskedet av fältarbetet. Steinar Kvale 
(1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt 
samtal som har en struktur och ett syfte. Den skiljer sig från det vardagliga 
utbytet av erfarenheter genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyss-
nande från intervjuarens sida. Intervjun kan betraktas som en interaktion 
där samtalsparterna i samspel konstruerar kunskap om ett ämne som är av 
intresse. Trots det interaktionella grunddraget är intervjun ändå inte ett 
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samtal mellan likställda parter, eftersom forskaren är den som definierar 
och kontrollerar situationen. När det gäller intervjuer kan man tala om 
dubbla roller. Forskaren ska samtidigt både leda och följa med i samtalet 
på ett lyhört sätt.  

De intervjuer som genomförts kan beskrivas som semistrukturerade, då 
jag på förhand hade formulerat ett antal öppna frågor som samtalet utgick 
från. Dessa rörde bl.a. lärarnas syn på och hållning till läs- och skrivläran-
de, frågor kring innehåll, arbetssätt och material utifrån de konkreta erfa-
renheter jag gjort av den vardagliga verksamheten i klasserna samt deras 
syn på samverkan mellan förskoleklass och skola. Jag var också intresserad 
av hur de uppfattade sina respektive klasser som grupp. De summerande 
intervjuerna har genomförts efter skoldagens slut i mindre grupprum där vi 
kunnat samtala relativt ostörda. Intervjuerna spelades in på band och tog 
ca 1.5-2 timmar i anspråk. När intervjuerna med respektive lärare genom-
fördes var en relation redan etablerad så samtalen har försiggått i en av-
spänd atmosfär. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet, vilket jag sett som 
värdefullt då själva transkriberandet är ett sätt att komma nära sitt materi-
al och i sig innebär en tolkande process. 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet  
Det empiriska materialet har bearbetats i flera steg. När det gäller videoin-
spelningarna så har en första grov bearbetning i möjligaste mån gjorts 
samma dag som videoinspelningen ägde rum. Då tittade jag igenom video-
banden och delade in materialet i sekvenser med start- och sluttid för att 
avgränsa dessa från varandra. Sekvenserna rubricerades utifrån det huvud-
sakliga innehållet i aktiviteten, exempelvis ”morgonsamling”, ”Trulle-
grupp”, ”bokstavsintroduktion”, ”eget arbete med bokstav”, ”frukt- och 
sagostund” etc. För att skapa en fylligare bild av innehållet i varje sekvens 
tittade jag i nästa steg igenom dessa och gjorde mer detaljerade anteck-
ningar kring händelseförloppet samt vilka som deltog i de olika aktiviteter-
na. I denna framställning finns också en del replikskiften grovt transkribe-
rade. Dessa anteckningar gjordes efterhand som det empiriska skapades 
och resulterade i en kronologisk framställning över alla dokumenterade 
aktiviteter i varje klass. Efter avslutat fältarbete har jag återvänt till dessa 
anteckningar samt till det videoinspelade materialet för ytterligare bearbet-
ning och analys i syfte att identifiera återkommande mönster i de studerade 
literacypraktikerna. Ett urval händelser och undervisningsförlopp har tran-
skriberats för att exemplifiera återkommande literacyhändelser och de 
mönster som framtäder genom dessa i de undersökta klasserna.  
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Följande transkriptionsmall har använts för att återskapa valda sekvenser i 
det empiriska meterialet: 
 
Transkriptionsmall  

 
P   oidentifierbar pojke 
F   oidentifierbar flicka 
B   oidentifierbart barn  
FB   flera barn talar samtidigt 
[…]   utelämnade turer 
(ohörbart)   ohörbart tal 
HEJ   talar högt eller ropar 
/<x>/  namn på en bokstav 
<xyz>  skriven text eller skrivna bokstäver  
/x/  fonetisk återgivning av en bokstav 
/s-o-l/ ihopljudning eller utljudning av ord  
(.)  mikropaus  
(…)  längre paus 
hej
[skrattar] metakommentarer, tilläggsinformation om 

vad aktörerna gör 

  betoning av ord, stavelser eller ljud i talet 

(kursiv inom parantes) författarens anmärkningar 
kursiv utan parantes  lärares eller elevs högläsning 

Från empiri till vetenskaplig text  
En viktig utgångspunkt i etnografisk forskning är att försöka förstå det fält 
som studeras på dess egna villkor och att sträva efter att ge en så nyanserad 
och rättvisande framställning som möjligt av den undersökta verksamheten 
och de människor som befolkar den. En svårighet är emellertid att delta-
garna i studien inte nödvändigtvis behöver uppfatta sin verklighet på det 
sätt som den beskrivs av forskaren. När man som forskare befinner sig i en 
verksamhet under en längre tid bygger man med nödvändighet upp lojalite-
ter till deltagarna och känslor av svek kan infinna sig när man står inför att 
konstruera sin version av deltagarnas levda verklighet. Författandet av den 
vetenskapliga texten innebär därför inte sällan en ”crisis of representation” 
(Denzin & Lincoln 1994, s 577), där forskaren måste balansera det veten-
skapliga kunskapsintresset mot deltagarnas rätt att inte bli utlämnade på 
grund av att de medverkat i en forskningsstudie. I detta spänningsfält mel-
lan kravet på kritisk genomlysning av forskningsobjektet och det etiska 
ansvar det innebär att få förtroendet att ingående skildra delar av männi-
skors professionella liv och vardag har dock forskaren det slutliga ansvaret 
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för resultaten av sin studie och att dessa framställs i enlighet med vad han 
eller hon uppfattar som sanningsenligt (Larsson 2005). 

Forskningsetiska överväganden  
En kvalitativ aspekt av all forskning är huruvida den uppvisar god etik. I 
en etnografisk studie blir den etiska aspekten särskilt uppenbar, eftersom 
forskaren under en längre tid kommer mycket nära människorna i den 
verksamhet som studeras. Enligt Vetenskapsrådets principer för humanis-
tisk-samhällsvetenskaplig forskning ska intresset att skapa ny kunskap 
vägas mot kravet på skydd av individer som deltar i en studie.30

I samband med att jag presenterade studien och dess syfte i de båda per-
sonalgrupperna informerade jag om innebörden av individskyddskravet, 
dvs. att deltagandet bygger på frivillighet, att deltagarna ska ge sitt sam-
tycke till att medverka och att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. Vidare informerade jag om deltagarnas rätt till anonymitet. 
Detta krav har beaktats genom att alla uppgifter rörande skolor och delta-
gare har avidentifierats. Namn på elever, lärare, klasser och skolor som 
ingår i studien är fingerade för att skydda deltagarnas identitet under och 
efter projektets genomförande och i de forsknings- och utbildningssam-
manhang där studien presenteras muntligt eller i text. De berörda lärarna 
ställde sig alla positiva till att delta i studien efter denna information. 

 Veten-
skapsrådet framhåller att etiska överväganden måste utgå från två olika 
krav på forskningen. Det ena benämns forskningskravet och handlar om 
att samhället har rätt att ställa krav på att forskning inriktas på väsentliga 
frågor och att den håller hög kvalitet. Det andra, som benämns individ-
skyddskravet, innebär att god etik iakttas för att skydda deltagarna i studi-
en mot eventuella negativa konsekvenser av deltagandet. Individskydds-
kravet specificeras som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet. Här följer en redogörelse för hur frågor 
som rör individskyddskravet har tillgodosetts i detta projekt.  

När det gäller studier där barn under 15 år deltar ska målsmans sam-
tycke inhämtas. Alla målsmän har därför per brev informerats om studien 
och dess syfte samt om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De 
har samtidigt tillfrågats om att godkänna eller avböja att deras barn deltar 
i de videoinspelningar som är en del av dokumentationen.31

                                                      
30 Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. www.codex.vr.se  

 I brevet under-
strök jag att allt datamaterial kommer att hanteras och förvaras enligt 
gällande forskningsetiska regler och enbart användas i forskningssyfte. 

31 Se bilaga 2 och 3 



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 91 
 

Svarstalongen med besked om eventuellt deltagande lämnades till förskol-
lärarna i respektive klass. Samtliga föräldrar i den ena förskoleklassen gav 
sitt samtycke till deltagande, medan två föräldrapar i den andra förskole-
klassen avböjde att låta sina barn delta i videoinspelningarna. Situationer 
av det här slaget har inte någon generell eller på förhand given lösning utan 
måste övervägas i varje enskild studie. Efter samtal med klassens förskollä-
rare om föräldrarnas eventuella skäl till att avböja deltagande valde jag att 
respektera deras nej utan vidare försök att få deras samtycke. Då bortfallet 
endast handlade om två barn bedömde jag att situationen praktiskt skulle 
kunna hanteras utan någon större inverkan på fältarbetet. Vid den aktuella 
tidpunkten föreföll det heller inte som ett reellt alternativ att söka efter en 
ny förskoleklass. Det i sig hade heller inte inneburit någon garanti för att 
en liknande situation inte kunde uppkomma igen. Under fältarbetet har jag 
försökt hantera situationen så smidigt jag förmått för att inte uppenbart 
skilja ut ”nej-barnen” från de övriga. Jag har undvikit att rikta videokame-
ran så att dessa barn syns i bild. Samtidigt har det inte varit möjligt att helt 
undvika sådana situationer, eftersom eleverna rörde sig i klassrummet på 
ett sätt som inte alltid kunde förutses. I analysprocessen har sekvenser där 
”nej-barnen” syns i bild valts bort och ingår således inte i det material som 
transkriberats och analyserats.  
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6. Två klasser och två skolformer – en 
presentation 
 
 
 
 
I tidigare kapitel har avhandlingens bakgrund, syften och frågeställningar 
presenterats. Vidare har jag redogjort för studiens teoretiska och metodo-
logiska utgångspunkter, samt det empiriska materialet och hur detta har 
bearbetats. De följande fyra kapitlen utgör studiens resultat och är grunda-
de i analysen av det empiriska materialet, som består av videoinspelningar, 
deltagande observationer, informella samtal och intervjuer samt insamlade 
texter och elevarbeten som använts och/eller producerats i undervisningen. 
Klasserna har fått de fingerade namnen Rubinen och Norrskenet. Fältarbe-
tet i respektive klass inleddes som tidigare nämnts i förskoleklass och på-
gick till och med årskurs 1. Det sammanlagda empiriska materialet består 
alltså av dokumentation från fyra olika klassrumsmiljöer i två olika skol-
former. 

I detta inledande empirikapitel ger jag en övergripande beskrivning av de 
verksamheter som utgjort undersökningens empiriska fält, Rubinen och 
Norrskenet. Presentationen syftar till att skapa en bild av återkommande 
aktiviteter i de olika skolformerna och tjänar som en bakgrund till och en 
kontextualisering av de analyser som görs i kapitlen 7-9. Beskrivningen ska 
förstås som en förenklad representation av vardagen i respektive skolform. 
Jag inleder med att beskriva skolorna och klasserna samt utformningen av 
den fysiska miljön, därefter presenterar jag verksamhetens innehåll och 
strukturella utformning i förskoleklass respektive i årskurs 1. Det finns 
betydande likheter såväl organisatoriskt som innehållsligt mellan klasserna 
i respektive skolform i hur en ”vanlig” dag gestaltar sig, så beskrivningen 
kan sägas utgöra en sammanfattning av de utmärkande dragen i de två 
förskoleklasserna respektive årskurs 1-klasserna. 

Rubinskolan  
Rubinskolan är en kommunal F-6 skola med ca 360 elever och 50 anställ-
da. Den är belägen i ett område med blandad bebyggelse av hyreshus och 
villor i utkanten av stadens centrum. Skolan, som byggdes på 1950-talet, 
består av flera byggnader som under årens lopp genomgått såväl yttre som 
inre renoveringar. Runt skolan finns stora grönytor som används dagligen 
för lek och olika idrottsaktiviteter. De yngre skolbarnen, åk F-3, har sina 
lokaler i några mindre hus vid sidan av skolans huvudbyggnad där åk 4-6 
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har sin undervisning. Här finns också ett relativt välutrustat bibliotek. 
Skolan är organiserad i två arbetsenheter som bildar fyra arbetslag. Det 
arbetslag, i vilket undersökningsklassen ingår, består av lärare, förskollära-
re, fritidspedagoger och specialpedagog, sammanlagt 12 personal och ca 
100 elever uppdelade på åk F-3.  

Rubinen – elever och lärare 
När fältarbetet inleds i förskoleklass består Rubinen av 20 elever, tio poj-
kar och tio flickor. Sex av eleverna i klassen talar ett annat modersmål än 
svenska. Inför åk 1 flyttar två elever och en elev tillkommer, vilket betyder 
att klassen i åk 1 består av 19 elever, nio pojkar och tio flickor.  

I förskoleklassen arbetar en förskollärare, Mona och en fritidspedagog 
Jessica. Mona är huvudansvarig för verksamheten i förskoleklassen, medan 
Jessica delar sin tid mellan förskoleklassen och fritidshemmet. Hon finns 
därför inte med i förskoleklassen under hela deras schemalagda tid. Mona 
är dessutom enhetsledare för den arbetsenhet som förskoleklassen tillhör. 
Hon försvinner därför ibland iväg på ledningsgruppsmöten och annat som 
ingår i detta uppdrag. Vid de tillfällen Mona eller Jessica är borta täcker 
annan personal upp för dem i verksamheten.  

När eleverna börjar första klass övertas klassen av läraren Kristina. Hon 
har arbetat som lågstadielärare och speciallärare i cirka 25 år på olika 
skolor i och utanför staden med såväl åldershomogena som åldersblandade 
klasser. Rubinskolan har varit Kristinas arbetsplats under de senaste nio 
åren. En fritidspedagog, Karin, arbetar under läsåret vissa timmar i klassen 
och resterande tid på fritidshemmet. Hennes huvudsakliga ansvarsområde 
är att planera för och leda olika skapande aktiviteter, exempelvis praktiska 
aktiviteter i anslutning till bokstavsinlärningen. I övrigt deltar hon som en 
resurs i den verksamhet som pågår i klassen.  

I arbetslaget finns också en specialpedagog som arbetar dels med hand-
ledning av personalen i arbetslaget, dels med särskilt stöd till enskilda ele-
ver. Under förskoleklassåret besöker hon klassen vid några tillfällen i veck-
an för individuell språkträning med enskilda elever. I åk 1 har klassen inte 
tillgång till specialpedagogens resurser, trots att Kristina upplever att flera 
av eleverna är i behov av extra stöd för sin språkutveckling. Detta förkla-
ras med att arbetslaget tvingats till hårda prioriteringar av vilka klasser och 
elever som kan få del av det specialpedagogiska stödet. Kristina menar 
ändå att hon, tack vare sin långa lärarerfarenhet, har kontroll över situa-
tionen i klassen och över hur elevernas läs- och skrivutveckling framskri-
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der. ”Jag vet vad som händer och jag vet precis vart vi är på väg och vad 
jag ska göra”, säger Kristina.32

Följande tabell ger en översikt över elever och lärare i klassen under de två 
läsår som fältarbetet genomfördes:  

  

 
Rubinen 
Förskoleklass
20 elever (10 p, 10 fl) 

 (ht 03 – vt 04) 

Förskollärare Mona 
Fritidspedagog Jessica 
 
Åk 1 (
19 elever (9 p, 10 fl) 

ht 04 – vt 05) 

Klasslärare Kristina 
Fritidspedagog Karin 

Lärmiljöns fysiska utformning i förskoleklassen Rubinen 
Rubinens lokaler är belägna i ett mindre hus på den lilla skolgården inom 
skolans område. Före och efter skoltid fungerar förskoleklassens lokaler 
som fritidshem för en grupp sex- sju- och åttaåringar. I huset är också en 
årskurs etta inrymd. Förskoleklassen och åk 1 disponerar varsin del av 
huset med skilda entréer och kapprum, där varje elev har sin egen klädhyl-
la med namn på. I respektive kapprum finns också torkskåp samt anslags-
tavlor för information. På elevernas hyllor lägger personalen veckobrev och 
annan skriftlig information till föräldrar. Klädhyllorna fungerar på så sätt 
som en informationslänk mellan förskoleklassen respektive skolan och 
barnens hem.  

Förskoleklassen Rubinens lokaler består av ett stort samlingsrum och tre 
mindre rum. Dessa benämns målarrum, dockvrå och byggrum och är tänk-
ta att ha de funktioner som framgår av rumsnamnen, men används själv-
klart också för andra aktiviteter. Dessutom finns ett kök som är gemen-
samt för båda klasserna och ett kontor som också fungerar som persona-
lens kapprum. För att komma till kontoret måste man passera genom sam-
lingsrummet och denna ”passagefunktion” kan ibland upplevas som ett 
störande moment av lärare och elever i förskoleklassen, i synnerhet när 
man ägnar sig åt aktiviteter som samling och sagostund. I målarrummet 
finns hyllor med vattenfärger, penslar, rit- och skrivmaterial, en mindre 
whiteboardtavla och en dator. På ett av materialskåpen sitter tolv stycken 

                                                      
32 Intervju 2005 05 17. 
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inplastade bilder i A4-format med ett troll och en rimvers på varje, där ett 
rimord saknas. Den första versen lyder: ”Troll nummer ett har fått ett ...”33

I samlingsrummet sker de flesta av klassens gemensamma aktiviteter som 
exempelvis samlingar, bokstavsarbete och sagostunder och under den fria 
leken pågår ofta olika aktiviteter samtidigt i rummet. Eleverna spelar spel, 
ritar, tittar i böcker, pysslar, dansar, sjunger och mimar till musik i detta 
rum. Samlingsrummet är inrett med tre stora ovala bord, där eleverna har 
sina bestämda platser vid gemensamma aktiviteter. Vidare finns här en 
hörnsoffa, hyllor med spel, rit- och skrivmaterial, samt ett fåtal böcker 
placerade högt upp i en hylla. Här finns också lådhurtsar där eleverna för-
varar sitt arbetsmaterial, några höga materialskåp, ett piano och en stor 
halvcirkelformad matta som är placerad vid ena långväggen nedanför en 
whiteboardtavla. Mattan har en central funktion som mötesplats vid alla 
samlingar och den används också flitigt under den fria leken. Ovanför 
whiteboardtavlan sitter bilder med alfabetets bokstäver och på vänstra 
kanten av whiteboardtavlan sitter inplastade kort med veckans dagar och 
små inplastade kort med text och en bild som symboliserar de olika aktivi-
teter som förekommer i verksamheten. Exempel på aktivitetskort är ”sam-
ling”, ”sagostund”, ”bokstav”, ”Trulle”, ”fri lek”, ”rast”, ”lunch”, ”ute-
lek”, ”måla”, ”pyssel”, ”gymnastik”, ”musik”, ”matte”, ”gå hem”. Varje 
morgon innan morgonsamlingen placeras de aktivitetskort som är aktuella 
för dagen i kronologisk ordning längs den nedre kanten på whiteboardtav-
lan, väl synliga för eleverna. På en annan vägg i samlingsrummet, ovanför 
fritidshemmets anslagstavla, sitter bilder med siffrorna från ett till nio.  

  

Lokalernas utformning kan sammanfattningsvis beskrivas som typiska 
svenska förskolelokaler, där rumsnamnen anger vilka aktiviteter som för-
väntas pågå i de olika rummen. Under dagen används rummen både för 
lärarledda aktiviteter och för fri lek.  

Rubinen åk 1 – lärmiljöns fysiska utformning  
När eleverna börjar i första klass flyttar de över till den andra delen av 
huset, som varje läsår inrymmer en årskurs etta. Klassens huvudsakliga 
lokaler består under detta läsår av ett klassrum och ett mindre grupprum. I 
klassrummet finns fem arbetsbord med plats för tre till fyra elever. Elever-
na har sina bestämda platser vid borden, blandat pojkar och flickor. I ett 
hörn av klassrummet finns ett extrabord som framför allt används när 
läraren lyssnar på läsläxor. I klassrummet finns också en hörnsoffa, hyllor 
med böcker, spel, skriv- och ritmaterial, saxar, linjaler, hålslagare m.m. I 
ett annat hörn står ett skrivbord som mest används som förvaringsplats för 

                                                      
33 Bilderna ingår i läromedlet Språkstegen som beskrivs närmare i fotnot 42. 
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lärarens material. På samma sätt som i förskoleklassen har alla elever en 
egen låda där de förvarar sitt arbetsmaterial och en egen pärm där de sätter 
in färdiga arbetsuppgifter. Pärmarna förvaras i en öppen hylla i klassrum-
met. Längs ena långväggen nedanför whiteboardtavlan finns en stor halv-
rund matta. Även detta läsår har mattan en central funktion som samlings-
plats vid högläsning, fruktstund, språklekar och andra gemensamma akti-
viteter. Vid dessa aktiviteter har elever och lärare sina bestämda platser på 
mattan. Under morgonsamlingen sitter eleverna vid borden medan läraren 
står framför klassen. Ovanför whiteboardtavlan sitter bokstavsbilder och 
på väggarna runt om i klassrummet hänger teckningar och pyssel som ele-
verna tillverkat i anslutning till den bokstav man arbetar med, t.ex. ormar 
av papper och spindlar av kastanjer och tandpetare. Under whiteboardtav-
lan finns ett uppspänt snöre där eleverna fäster upp sagor som de skriver. 

I det angränsande grupprummet finns ett mindre arbetsbord, en hylla 
med böcker och spel, en soffa samt en dator. Jag ser dock inte datorn an-
vändas vid någon av mina observationer i klassen. Detta rum används 
oftast när eleverna i mindre grupper arbetar med olika skapande aktiviteter 
i anslutning till ”veckans bokstav”. Förskoleklassens och förstaklassarnas 
kapprum binds samman med en kort korridor och mitt emellan ettans 
klassrum och förskoleklassens samlingsrum ligger det gemensamma köket, 
som har dörrar mot respektive klassrum och mot korridoren. På så sätt 
kan man röra sig mellan de båda avdelningarna dels via köket och dels 
genom korridoren. Merparten av klassens aktiviteter sker i klassrummet, 
förutom vid de tillfällen då man har gemensamma aktiviteter som språk-
träning, musik, idrott och uteaktiviteter tillsammans med den ”nya” för-
skoleklassen i huset.  

Norrskensskolan 
Norrskensskolan är en kommunal F-6 skola som ligger alldeles intill ett 
skogsområde i utkanten av stadens centrum. Inom närområdet finns en 
blandad bebyggelse av hyreshus, villor och radhus. Skolan har ca 350 ele-
ver och 40 anställda. Den byggdes på 1960-talet och har genomgått en del 
renoveringar under senare år. Skolan består av en huvudbyggnad där åk 3-
6 är inrymda och ett par mindre paviljonger där förskoleklass, åk 1 och 2 
har sina lokaler. Paviljongerna fungerar också som fritidshem före och 
efter skoltid. I huvudbyggnaden finns förutom klassrum också matsal, 
bibliotek, slöjdsalar, rektorsexpedition och ett gemensamt personalrum för 
all personal på skolan. Biblioteket, som är trivsamt och inbjudande inrett 
med ett stort arbetsbord, en hörnsoffa och bokhyllor, innehåller drygt 
6000 böcker, både skönlitteratur och faktaböcker och nya såväl som äldre 
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volymer. En snurra med boknyheter står väl synlig i rummet och väggarna 
är dekorerade med olika elevarbeten.  

Skolans personal är organiserad i fem arbetslag av varierande storlek. 
Det arbetslag som undersökningens lärare tillhör består av förskollärare, 
lärare och fritidspedagoger, sammanlagt 6 personal och är det minsta av 
skolans arbetslag.  

Norrskenet – elever och lärare 
När fältarbetet inleds i förskoleklass består Norrskenet av 22 elever, tret-
ton pojkar och 9 flickor. Inför årskurs 1 flyttar en pojke från klassen och 
en flicka tillkommer, vilket betyder att klassen då består av tolv pojkar och 
tio flickor.  

I förskoleklassen arbetar förskollärarna Annika och Sara. De ansvarar 
gemensamt för planeringen och ledningen av verksamheten i förskoleklas-
sen och finns mestadels där samtidigt. Under veckan har de schemalagd tid 
både för enskild och gemensam planering och vid dessa tillfällen täcker 
annan personal upp för dem i verksamheten.  

I årskurs 1 heter klassens lärare Carina. Hon har arbetat ca tretton år 
som lågstadielärare och Norrskenskolan har varit hennes arbetsplats i fem 
år. Dessförinnan arbetade hon som lågstadielärare på en förortsskola i en 
svensk storstad. Med målsättningen att skapa en tryggare övergång för 
eleverna mellan förskoleklass och årskurs 1 är verksamheten på Norr-
skensskolan organiserad så att en av förskollärarna följer med sin försko-
leklass till åk 1 och arbetar tillsammans med klassläraren under det första 
läsåret i skolan.34

Följande tabell ger en översikt över elever och lärare i klassen under de 
två läsår som fältarbetet genomfördes:  

 Under det aktuella läsåret är det förskollärare Annika 
som arbetar i klassen tillsammans med Carina. På grund av tjänstledighet 
ersätts Annika under vårterminen av fritidspedagogen Jenny.  

 

Förskoleklass (ht 03 – vt 04) 
Norrskenet 

22 elever (13 p, 9 fl) 
Förskollärare Annika    
Förskollärare Sara 
 
Åk 1
22 elever (12p, 10 fl) 

 (ht 04 – vt 05)  

Klasslärare Carina  

                                                      
34 Intervju 2004 03 22. 
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Förskollärare Annika (ht 04) 
Fritidspedagog Jenny (vt 05) 

Lärmiljöns fysiska utformning i förskoleklassen Norrskenet 
Norrskenet har sina lokaler i en av de två mindre paviljonger som finns på 
skolområdet. I huset finns också en förstaklass. Utformningen av lokalerna 
kan i likhet med Rubinens lokaler beskrivas som typiska för svenska för-
skoleklass- och skolverksamheter. De båda klasserna disponerar varsin del 
av huset och har separata entréer till sina respektive lokaler. I kapprummet 
finns klädhyllor, torkskåp och en anslagstavla för information. På varje 
klädhylla sitter ett fotografi och en skylt där barnet själv har textat sitt 
namn. I anslutning till kapprummen finns också ett kombinerat material-
rum och kapprum för personalen. Liksom på Rubinen fungerar elevernas 
klädhyllor som en informationslänk mellan förskoleklassen och hemmet 
genom att veckobrev och annan information som ska tas hem fästs upp på 
hyllorna med en klädnypa.  

Innanför kapprummet finns det stora samlingsrummet, som är inrett för 
att fylla flera olika funktioner samtidigt. Här finns två stora ovala arbets-
bord med plats för åtta till tio elever vid varje, en läshörna med soffa, bord 
och en hylla med böcker, spel och pussel samt en hörna för bygg- och kon-
struktionslek, inramad av en hylla med diverse rit- och skrivmaterial, sax-
ar, klister, tejp mm. Vidare finns här lådhurtsar där eleverna förvarar sitt 
arbetsmaterial, en dator som i huvudsak används av personalen och en stor 
fyrkantig matta som används dagligen vid klassens samlingar. Mattan är 
placerad intill en rad med höga förvaringsskåp, där dörrarna används som 
anslagstavla för sådant som rör den konkreta verksamheten i klassen. Här 
sitter exempelvis ett antal små inplastade kort med text och bild som repre-
senterar de olika aktiviteter som förekommer i verksamheten. De aktivi-
tetskort som är aktuella för dagen placeras varje morgon under varandra 
på skåpdörren i den ordning aktiviteterna är tänkta att ske. Exempel på 
aktivitetskort är ”samling”, ”sagor”, ”fruktstund”, ”skapande”, ”Flex”, 
”Trulle”, ”innelek”, ”utelek”, ”lunch”, ”idrott”, ”skogen”, ”pratstund”, 
”film”, ”fritids” ”leksaksvisning”. Vidare finns här kort med veckans da-
gar, månaderna, elevernas namn samt kort som visar olika städansvarsom-
råden, t.ex. ”bygghörnan”, ”affärs- och dockhörna” och ”hallen”. I ett 
hörn av klassrummet finns en fläkttrumma där magnetbokstäver är fästa-
de. Längs en vägg i rummet finns en tavellist, som fungerar som utställ-
ningsplats för elevernas målningar. Under en period hade man exempelvis 
en utställning med vackert inramade Monetinspirerade bilder som eleverna 
målat. Ovanför listen hänger andra teckningar och bilder som eleverna 
ritar och målar.  
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Innanför samlingsrummet finns ett litet kök som också fungerar som kon-
tor. Mitt i huset finns ytterligare ett klassrum, kallat mittenrummet, som 
används både av förskoleklassen och åk 1 vid olika typer av gruppaktivite-
ter och vid fri lek. Det är inrett med tre låga runda bord, en mindre scen, 
en hörna för rollekar och utklädning, en soffa, hyllor med rit- och skrivma-
terial, spel och pussel samt en mindre samlingsmatta.  

Mellan mittenrummet och ettornas klassrum finns ett målarrum, inrett 
med ett lågt bord och låga stolar. Här finns också några stafflier.  

Norrskenet åk 1 – lärmiljöns fysiska utformning 
När eleverna i Norrskenets förskoleklass börjar första klass flyttar de över 
till den andra delen av huset som varje läsår inrymmer en årskurs etta. De 
lokaler som klassen disponerar består av klassrum och ett mindre grupp-
rum Vissa tillfällen i veckan har man också tillgång till mittenrummet och 
målarrummet. Klassrummet är inrett med fyra stora arbetsbord med plats 
för fyra till sex elever vid varje bord. På borden finns burkar med pennor, 
sudd och saxar. I klassrummet finns också hyllor med böcker, spel, pussel 
och diverse skriv- och ritmaterial, en bokhylla med elevernas portfoliopär-
mar samt tre skåp med fack där eleverna förvarar sitt arbetsmaterial. Även 
i detta klassrum finns en stor matta som är placerad vid den främre väggen 
under whiteboardtavlan. Mattan används flera gånger om dagen vid klas-
sens samlingar. I det högra främre hörnet av klassrummet står lärarens 
skrivbord och i det vänstra främre hörnet, avdelad med två skåp, finns en 
läshörna som är inredd med en tjock madrass direkt på golvet. Ovanför 
fönsterraden sitter bilder på bokstäverna i alfabetet och på den bakre lång-
väggen finns en stor anslagstavla där olika elevarbeten sätts upp. En dator 
har också sin plats i klassrummet. 

I det angränsande grupprummet finns ett arbetsbord med plats för fyra 
till sex elever samt en diskbänk där vattenfärger, penslar och muggar för-
varas. Grupprummet används nästan dagligen, exempelvis när elever har 
önskemål om att arbeta lite mer avskilt tillsammans med någon kamrat 
eller när eleverna i mindre grupper läser upp sina läsläxor för läraren. Lik-
som i Rubinens förstaklass är det i huvudsak klassrummet och grupprum-
met som används av ettan, medan husets övriga rum disponeras av försko-
leklassen. Vid de tillfällen klassen delas i två grupper används mittenrum-
met av den ena gruppen. 

Ovan har de båda klassernas fysiska lärmiljö presenterats. I nästa avsnitt 
övergår jag till att presentera vardagliga literacyhändelser i förskoleklass 
respektive årskurs 1. Beskrivningen syftar till att skapa en övergripande 
bild av verksamheten i undersökningens klasser. Det finns betydande likhe-
ter såväl organisatoriskt som innehållsligt mellan klasserna i hur en ”van-
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lig” dag gestaltar sig, så beskrivningen kan sägas utgöra en sammanfatt-
ning av de utmärkande dragen för förskoleklasserna respektive åk 1–
klasserna.  

Lärmiljöernas strukturella utformning 
Förutom den fysiska utformningen av miljön så ramas lärmiljön också in 
av de strukturella ramar och rutiner som styr den dagliga verksamheten. 
Nedan beskrivs de strukturer som jag har uppfattat som typiska för verk-
samheterna i förskoleklass respektive åk 1. De skiljer sig till viss del mellan 
de olika skolorna och mellan olika dagar, men följande strukturer kan 
ändå ge en övergripande bild av de literacyhändelser som förekommer 
under en vanlig dag35

Återkommande aktiviteter i förskoleklass 

 i förskoleklassen respektive åk 1. Beskrivningen 
grundar sig på videodokumentation och fältanteckningar i de båda klas-
serna.  

Nedan ges en övergripande beskrivning av återkommande aktiviteter i 
förskoleklasserna och hur dessa är organiserade till innehåll och form.  

Morgonsamling 
Varje dag inleds med en gemensam samling på mattan. Norrskenets för-
skollärare Annika och Sara turas om att ansvara för samlingen. Den som 
ska leda samlingen finns på plats i samlingsrummet medan den andra up-
pehåller sig i kapprummet för att ta emot eleverna när de börjar droppa in 
strax efter klockan åtta. När eleverna hängt av sig sina ytterkläder går de 
in och sätter sig på sina platser på mattan i väntan på att samlingen ska 
börja. I Rubinens förskoleklass har förskollärare Mona som rutin att stå 
vid dörren till samlingsrummet och hälsa varje barn god morgon med ett 
handslag innan de går in och sätter sig på sina bestämda platser på mattan, 
vilka är markerade med sittdynor i olika glada färger. I båda klasserna 
spelas lågmäld klassisk musik i bakgrunden. 

Morgonsamlingen följer samma struktur varje dag och fungerar på så 
sätt som en igenkännbar inramning till dagen. När alla sitter på sina plat-
ser på mattan hälsar den förskollärare som leder samlingen god morgon 
och eleverna svarar god morgon i kör. Om man har besök i klassen av en 
förälder eller någon annan hälsas denne extra välkommen. 

Innehållet i samlingarna känns igen från dag till dag. Gemensamt för 
båda klasserna är att förskolläraren går igenom närvaron genom att ropa 

                                                      
35 En vanlig dag ska förstås som en analytisk konstruktion av regelbundet åter-
kommande literacyhändelser i undersökningsklasserna. 
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upp eleverna eller genom att fråga om någon kamrat eller vuxen saknas. 
Om så är fallet kan det ge anledning till räkneövningar. T.ex. räknar man 
tillsammans ut hur många elever som är närvarande den dagen. ”Om vi är 
20 barn och tre stycken är borta, hur många är vi då?” kan förskolläraren 
fråga. Uppropen kan också varieras på olika sätt från dag till dag. Exem-
pelvis får eleverna identifiera sista bokstaven i sitt eget namn. Förskollära-
ren kan inleda uppropet med orden: ”Idag när jag säger ert namn så ska ni 
få berätta för mig vilken bokstav som ert namn slutar på”. Andra upp-
ropsvarianter som kan förekomma är att eleverna får beskriva vilka kläder 
de har på sig, namnge den som sitter till höger om en själv i samlingsring-
en, svara med förnamnet när det egna efternamnet ropas upp, berätta om 
något vårtecken som de iakttagit i naturen eller berätta om något de gjort 
under helgen eller ett längre lov. Morgonsamlingen är också ett forum för 
att informera om sådant som är aktuellt i klassen eller på skolan och såväl 
glädjeämnen som eventuella problem som uppstår i klassen tas upp till 
diskussion vid morgonsamlingen.  

Ett återkommande innehållsligt tema är att uppmärksamma dagens da-
tum och vilka som har namnsdag. Varje dag drar en elev en datumlapp 
från kalendern enligt en bestämd turordning och läser sedan med stöd av 
förskolläraren upp vilken veckodag, vilket datum och vilken månad det är. 
Vidare uppmärksammar läraren vilka som har namnsdag och eleverna är 
ofta ivriga att berätta om de känner någon med de aktuella namnen.  

Ett dagligt inslag i morgonsamlingen är också att eleverna ges möjlighet 
att berätta om något som de vill delge sina kamrater och lärare. Elevernas 
berättelser handlar om näraliggande ämnen och händelser i deras vardag. 
Berättandet har främst ett socialt och gemenskapsfrämjande syfte, menar 
förskollärarna, samtidigt som det också innebär en träning i att våga göra 
sin röst hörd i den stora gruppen.  

Morgonsamlingen avslutas med att förskolläraren berättar om hur da-
gen kommer att gestalta sig genom att gå igenom de aktivitetskort som är 
aktuella för dagen och som finns uppsatta i kronologisk ordning i anslut-
ning till samlingsmattan. 

Språkträning och bokstavsarbete 
Språkträning förekommer vanligtvis en till två gånger i veckan och elever-
na är vid dessa tillfällen indelade i mindre grupper, som arbetar avskilt från 
varandra i olika rum. Grupperingarna är fasta med varsin lärare som an-
svarar för gruppen. På Rubinen sker språkträningen tillsammans med för-
staklassarna. Eleverna är här indelade i tre åldersblandade nivågrupper 
som av lärarna i arbetslaget benämns den ”duktiga” gruppen, ”mellan-
gruppen” och den ”svaga” gruppen. Dessa benämningar används dock inte 
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i några samtal med eleverna. Indelningen grundas på resultaten av ett 
språktest,36

På Norrskenet är förskoleklassen indelad i två grupper och förskollärar-
na ansvarar för varsin grupp. Medan den ena gruppen har språkträning 
kan den andra gruppen exempelvis arbeta med någon skapande aktivitet i 
ett angränsande rum. I båda klasserna utgår man från läromedlet Språkste-
gen

 som genomfördes vid höstterminens början av den specialpe-
dagog som är knuten till arbetslaget. Klassläraren i årskurs 1 ansvarar för 
den ”duktiga” gruppen, fritidspedagogen för ”mellangruppen” och för-
skolläraren för den ”svaga” gruppen. I den ”duktiga” gruppen finns sex- 
och sjuåringar som alla kommit igång med att läsa och skriva, medan den 
”svaga” gruppen består av enbart sexåringar som alla beskrivs som svaga i 
språkligt hänseende. ”Mellangruppen”, som består av både sex- och sjuår-
ingar, befinner sig, enligt bedömningen, någonstans mitt emellan de två 
andra grupperna i sin språkutveckling. Dessa nivågrupper är bestående 
under hela förskoleklassåret och det förekom inte att någon enskild elev 
bytte till en annan grupp. Samma organisering av språkträningen kvarstår 
när Rubinen- klassen börjar årskurs 1, men då i samarbete med den ”nya” 
förskoleklassen i huset och utifrån en ny indelning av eleverna.  

37

Språkträningen, som syftar till att utveckla elevernas språkliga och fono-
logiska medvetenhet, har en likartad inramning varje gång. Den inleds med 
en gemensam aktivitet i gruppen kring något språkligt moment eller be-
grepp, exempelvis att rimma, att bilda meningar, att dela upp meningar i 
ord, att bilda sammansatta ord eller att identifiera ljud i ord. Därefter föl-

 och varje lärare planerar själv för innehåll och utformning av aktivi-
teterna i sin grupp. I båda klasserna har lärarna delvis anpassat övningarna 
efter egna tankar och idéer och med hänsyn till elevernas språkliga förmå-
gor. 

                                                      
36 Det test som använts är Fonolek, ett grupptest för bedömning av fonologisk 
medvetenhet som även kan användas för bedömning av enskilda elever. Det består 
av tre delar: ljudsegmentering, lyssna ut initialt ljud samt ljudsyntes. 
37 Språkstegen (av Anne-Marie Bryntse & Anita Palmqvist) är ett material som är 
avsett att träna barns språkliga medvetenhet i förskoleklass och tidiga skolår. I 
förskoleklass bygger övningarna i huvudsak på det talade språket. Materialet är 
upplagt så att barnen tillsammans med trollet Trulle klättrar på en språkstege med 
fem stegpinnar; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Barnen börjar på den lägsta 
stegpinnen som är rim och klättrar vidare tills de når den femte stegpinnen som är 
ljud. På varje stegpinne finns övningar som är tänkta att träna dessa språkliga mo-
ment. Det kan bl.a. handla om att identifiera korta och långa meningar, identifiera 
korta och långa ord, sammansatta ord, klappa stavelser, dela upp ord i stavelser, 
bilda ord av stavelser samt lyssna efter ljud i ord. 
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jer en individuell uppgift där eleverna ytterligare övar det språkliga mo-
ment som är i fokus för aktiviteten.  
Arbetet med bokstäver skiljer sig åt i de båda förskoleklasserna. I Rubinens 
förskoleklass presenteras en bokstav per vecka under läsåret. Bokstavs-
genomgången sker i alfabetisk ordning och innehåller två moment som 
upprepas lika för varje bokstav. Den inleds med att förskollärare Mona 
berättar vilken bokstav de ska arbeta med och förevisar på tavlan hur den 
skrivs. Eleverna ger sedan förslag på ord/saker som börjar på den aktuella 
bokstaven och Mona ritar några av elevernas förslag på tavlan. Efter den 
gemensamma genomgången följer individuellt arbete vid borden, då ele-
verna tränar på att skriva bokstaven på ett A4-papper och sedan ritar och 
målar fem saker som börjar på bokstaven på baksidan av pappret. Mona 
lägger inte någon särskild vikt vid hur eleverna formar bokstäverna, utan 
menar att det viktigaste är att de får bekanta sig med bokstäverna utan 
krav på formmässig korrekthet när det gäller bokstävernas proportioner 
och särdrag. Bokstavsarbetet innehåller således inslag av ljudanalys och 
formträning. I Norrskenets förskoleklass, däremot, förekommer inte några 
gemensamma bokstavsgenomgångar eller någon formträning av enskilda 
bokstäver, men i de individuella uppgifterna skriver eleverna ibland ord 
och meningar och använder sig då av alla bokstäver i alfabetet på ett funk-
tionellt sätt och utifrån sin egen förmåga. 

Sagostund och biblioteksbesök 
Högläsning är en återkommande aktivitet i förskoleklasserna. Vanligen 
inträffar denna aktivitet strax före eller direkt efter förmiddagsrasten. I en 
av förskoleklasserna kombineras sagostunden med fruktstund. Vid sago-
stunderna, som ofta sker i helklass, samlas elever och lärare på sina platser 
på mattan. Genom placeringen i ring kan alla se och ha ögonkontakt med 
varandra under högläsningen. De texter som väljs för högläsning är oftast 
kortare bilderböcker som man hinner läsa ut vid varje enskilt lästillfälle. 
Den bild som framträder utifrån analysen av det empiriska materialet är att 
sagostunderna vanligtvis präglas av en lugn och koncentrerad stämning. 
Under läsningen gör förskolläraren ibland kortare stopp för att förklara 
något ord i texten, ge någon förtydligande kommentar kring handlingen 
eller visa bilderna i boken. Dessa kan ge upphov till en del frågor och 
kommentarer från eleverna men vanligen förekommer inte några längre 
samtal i samband med läsningen. Det händer också att läsningen sker som 
”rena” uppläsningar, ett slags monologisk läsning, då det vid dessa tillfäl-
len inte förs några samtal alls varken före, under eller efter läsningen.  

I Norrskenets förskoleklass går eleverna varannan vecka till skolans bib-
liotek för att låna böcker och lyssna på sagoläsning av skolans biblioteka-
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rie Inger. Dessa sagostunder inleds med att Inger presenterar några nya 
böcker som eleverna sedan kan låna om de vill. Hon ger ett smakprov på 
vad de handlar om och ställer en del frågor med anknytning till innehållet. 
Därefter inbjuds eleverna att berätta om den bok som de haft hemlånad 
och flera är ivriga att berätta. Vid dessa sagostunder får eleverna också 
träffa två handdockor som bor i en korg på biblioteket. Med hjälp av dem 
drar Inger in eleverna i engagerade samtal kring olika ämnen med koppling 
till den bok hon valt att läsa. Under läsningen stannar Inger då och då upp 
för att visa bilderna eller ställa någon fråga som knyter an till innehållet 
eller till elevernas erfarenheter och de ges möjligheter att uttrycka sina 
tankar, funderingar och associationer kring det lästa. Efter sagoläsningen 
finns det tid att låna nya böcker och Inger bidrar med tips på böcker ut-
ifrån elevernas intressen och önskemål. 

Fri lek 
Vid några tillfällen under dagen ges möjlighet till det som i förskolan kallas 
fri lek. Under den fria leken får eleverna själva välja vad de vill sysselsätta 
sig med. En del elever kommer snabbt igång med någon aktivitet, ensamma 
eller i mindre grupper, medan andra elever har en längre startperiod och 
söker runt en stund innan de hittar något de vill göra eller någon att leka 
med. Eleverna väljer olika aktiviteter som exempelvis att spela spel, lägga 
pussel, väva, rita och måla, bygga, läsa bok, jämföra Pokemonbilder, leka 
rollekar eller leka ute på skolgården. I Rubinens förskoleklass väljer några 
elever ibland att arbeta i sina Trullehäften38

Slutsamling 

 under den fria leken. Detta 
häfte innehåller bl.a. olika övningar i ljudanalys och ljudsyntes. Det kan 
exempelvis handla om att måla alla ord som börjar på samma bokstav eller 
att måla alla ord som innehåller den bokstav som tränas på den aktuella 
sidan. Under den fria leken finns lärarna till hands om eleverna frågar efter 
deras hjälp eller medverkan i någon aktivitet, annars är deras hållning att 
så mycket som möjligt hålla sig i bakgrunden under den fria leken.  

Vid skoldagens slut samlas elever och lärare på mattan för att säga adjö. 
Den lärare som leder samlingen noterar i journalen vilka elever som ska gå 
hem respektive stanna på fritidshemmet på eftermiddagen och därefter 
avslutar man med att sjunga en slutsång.  

                                                      
38 ”Trullehäftet” är ett arbetshäfte med olika språkövningar ur läromedlet Språk-
stegen och som har sammanställts av förskolläraren. Se fotnot 38 för en beskriv-
ning av läromedlet Språkstegen. 
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Ovan har återkommande aktiviteter i undersökningens förskoleklasser 
beskrivits. Dagen är indelad i arbetspass med raster emellan, där lärarledda 
aktiviteter som språkträning, bokstavsarbete, högläsning och skapande 
verksamhet varvas med fri lek då eleverna själva väljer vad de vill göra. Fri 
lek förekommer också under dagen som ”utfyllnad” mellan olika lärarled-
da aktiviteter i väntan på att nästa aktivitet ska börja. Efter denna övergri-
pande beskrivning av verksamheten i förskoleklass övergår jag nu till att på 
liknande sätt presentera återkommande aktiviteter i undersökningens 
årskurs 1-klasser. 

Återkommande aktiviteter i årskurs 1 
Nedan ges en övergripande presentation av de aktiviteter som förekommer 
under en vanlig dag39

Morgonsamling 

 i årskurs 1 och hur dessa är organiserade till innehåll 
och form. Framställningen bygger på videodokumentation och fältanteck-
ningar och ska förstås som en förenklad representation av återkommande 
literacyhändelser i de båda klasserna.  

Innehållet i morgonsamlingen i de båda undersökningsklasserna följer ett 
likartat mönster, men utformningen av morgonsamlingen skiljer sig delvis 
åt.  

Rubinens lärare Kristina är oftast på plats i klassrummet redan vid halv-
åttatiden på morgonen för att förbereda skoldagen. Eleverna har tillgång 
till klassrummet före skolan och kan vara där och syssla med någon lugn 
aktivitet som att rita, läsa eller spela spel fram till skoldagen börjar. Ibland 
ber någon elev att få läsa upp sin läsläxa för Kristina redan på morgonen 
och i mån av tid försöker Kristina tillmötesgå sådana initiativ från elever-
nas sida. Dessa extra lästillfällen ger henne en möjlighet att hinna lyssna på 
alla elevers läsning varje vecka, något som hon menar kan vara svårt att 
hinna med annars. Medan eleverna ställer upp sig på ett led i kapprummet 
sätter Kristina på en cd-skiva med lugn klassisk musik och ställer sig däref-
ter i dörröppningen till klassrummet för att hälsa på varje elev innan de går 
och sätter sig på sina platser vid borden. Ibland stannar någon elev till lite 
extra för att berätta något för Kristina eller överlämna en lapp hemifrån. 
Om eleverna klarar av denna morgonrutin utan att prata och stoja med 
varandra får de beröm av Kristina och hon ritar en stor stjärna på tavlan.  

Morgonsamlingen inleds med att Kristina berättar vilka elever som är 
sjuka eller frånvarande av annan anledning. Därefter talar hon om vilken 

                                                      
39 En vanlig dag ska förstås som en analytisk konstruktion av regelbundet åter-
kommande literacyhändelser i undersökningsklasserna. 
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veckodag och vilket datum det är, samt vilka som har namnsdag och ele-
verna får berätta om de känner någon med de aktuella namnen.  

På Norrskenet har morgonsamlingen en delvis annan utformning. Alltef-
tersom eleverna droppar in på morgonen går de och sätter sig på sin be-
stämda plats på mattan i klassrummet. När alla elever är samlade hälsar 
läraren Carina god morgon och eleverna svarar god morgon i kör. Ett 
återkommande inslag i Norrskenets morgonsamling är att tillsammans 
räkna hur många elever som är närvarande. Svårighetsgraden ökas succes-
sivt under läsåret från att exempelvis räkna framåt, bakåt, ”två-räkna” på 
jämna tal och på udda tal eller ”tio-räkna”. En mjuk boll som skickas från 
elev till elev i ringen fungerar som talmarkör. När man kommit fram till 
hur många som är närvarande och namngett den eller de som eventuellt 
saknas är det dags för almanackan. Den elev som står i tur att dra en da-
tumlapp läser, vid behov med lärarens hjälp, vilken veckodag, vilket da-
tum, vilken månad och vilket år det är, samt vilka som har namnsdag. 
Eleverna får sedan på ett liknande sätt som på Rubinen berätta om de kän-
ner någon med dessa namn. 

Ett återkommande inslag i morgonsamlingen i båda undersökningsklas-
serna är ”berättarstunden”, då de elever som vill får berätta om något för 
sina kamrater och lärare. Många elever räcker ivrigt upp handen och lära-
ren fördelar ordet. Oftast handlar det om ämnen och händelser som ligger 
nära elevernas konkreta vardag och intressen, exempelvis vem man ska 
leka med efter skoldagens slut, vad man gjort under helgen, tv-program 
eller filmer man sett, nya leksaksinköp, besök hos mor- och farföräldrar 
etc. Läraren ställer frågor och ger kommentarer till det eleverna berättar. 
Det händer också att eleverna ber att få visa någon personlig sak som de 
tagit med sig hemifrån, exempelvis ett reseminne eller något man fått i 
present. Berättarstunden varierar i längd beroende på hur många elever 
som vill delge något och beroende på vad som står på schemat i övrigt. 
Morgonsamlingen används också till att uppmärksamma olika händelser 
under året, som exempelvis jul och påsk, FN-dagen, årstidsväxlingar i na-
turen eller till att utveckla kunskaper om olika ämnes- eller temaområden, 
exempelvis om trafikregler. Med anknytning till veckans bokstav tar lära-
ren ibland upp fakta kring något djur som börjar på den aktuella boksta-
ven.  

I båda klasserna avslutas morgonsamlingen med att läraren går igenom 
dagens schema som finns uppskrivet på tavlan väl synligt för eleverna. 

Bokstavsarbete 
I båda klasserna introduceras en bokstav i veckan. Alla elever arbetar med 
samma bokstav och med likalydande uppgifter kring bokstaven. Arbetet 
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med bokstäverna innehåller såväl gemensamma aktiviteter som individuellt 
arbete enligt ett arbetsschema. På Rubinen hålls klassen samlad i bokstavs-
arbetet under hela läsåret, medan Norrskenets elever på vårterminen får 
arbeta i sin egen takt med de bokstäver som återstår att gå igenom. Elever-
na gör då bara de individuella momenten i bokstavsschemat och när arbe-
tet med en bokstav är slutfört går de vidare med nästa bokstav enligt den 
ordningsföljd som är förutbestämd av läraren. Arbetet med en bokstav 
omfattar moment som bokstavsintroduktion, ljudanalysarbete och form-
träning. De gemensamma aktiviteterna kan t.ex. innebära att eleverna ger 
förslag på ord som börjar på eller innehåller ett visst ljud eller att man 
tillsammans leker en språklek, sjunger en ”alfabetssång” eller läser en ”al-
fabetsvers”, där den aktuella bokstaven förekommer frekvent. Ett åter-
kommande moment är också att läraren visar på tavlan hur bokstaven 
skrivs samtidigt som hon noggrant beskriver bokstavens särdrag. De indi-
viduella momenten kan handla om att med fingret spåra bokstaven på 
sandpapper för att känna dess form, träna på att skriva bokstaven på pap-
per och i arbetsböcker, arbeta med olika ljudanalytiska och ljudsyntetiska 
övningar i en arbetsbok i syfte att befästa sambandet mellan ljud och bok-
stav och att läsa en alfabetsbok högt för läraren eller körläsa tillsammans 
med läraren. På Rubinen ingår också en skapande aktivitet och någon form 
av smakupplevelse i arbetet med veckans bokstav, där det som bjuds att 
smaka på börjar på den aktuella bokstaven.40

Individuell läsning  

 Den fritidspedagog som är 
kopplad till klassen ansvarar för planering och genomförande av dessa 
aktiviteter som enligt klassläraren syftar till att ”befästa” bokstavskunska-
perna på ”ytterligare ett sätt”. 

Den individuella läsningen sker huvudsakligen i form av läsläxa en gång i 
veckan. På Norrskenet förekommer individuell läsning också i skolan, dels 
som ett moment i bokstavsarbetet, då eleverna läser en ”alfabetsbok” i 
anslutning till den bokstav man arbetar med för tillfället, dels som en valfri 
aktivitet under vissa lektionspass. Eleverna lånar ibland böcker i skolans 
bibliotek, dock inte regelbundet, som de antingen tar hem och läser eller 
läser i skolan när det blir tid över. En gemensam läsebok används för klas-
sens lästräning. Läseboken finns i tre olika svårighetsgrader med avseende 

                                                      
40 Exempel på skapande aktiviteter som genomförts vid inlärningen av olika bok-
stäver: spindlar (S), ormar (O), lejon (L), vantar(V), hattar (H), tittskåp på temat 
Bockarna Bruse (B), ”nallar” (N) och pingviner (P). Exempel på smakupplevelser: 
vid inlärningen av bokstaven S bakar några elever sockerkaka och bjuder klassen, 
vid bokstaven P poppar man popcorn.  
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på textmängd, syntax och stavning, men som bygger på samma innehåll.41

På Rubinen använder läraren flera olika läseböcker för lästräningen i 
klassen. Svårighetsgraden anpassas efter varje enskild elevs läsutveckling. 
De elever som kommit igång med sin läsning tilldelas en läsebok redan i 
början av höstterminen, medan elever som inte kan läsa får vänta med 
läsebok tills läraren bedömer att de ”är på gång”. De elever som inte har 
någon läsebok får istället ta hem en liten ”alfabetsbok”, där den bokstav 
som är aktuell för tillfället förekommer frekvent i texten.

 
Beroende på var den enskilda eleven befinner sig i sin läsutveckling väljer 
läraren i samråd med eleven en lämplig version av läseboken. Allteftersom 
eleverna utvecklas i sin läsning får de, om möjligt, byta till nästa svårig-
hetsgrad av läseboken. Vid uppläsningen av läsläxan i skolan sitter de olika 
läsgrupperna i olika rum tillsammans med läraren och annan personal som 
hjälper till vid dessa tillfällen. En elev i taget läser upp ett stycke medan 
kamraterna uppmanas att lyssna och följa med i texten. Eleverna bestäm-
mer själva hur många sidor av läxan de vill läsa upp. Efter uppläsningen 
ställer läraren ibland några korta frågor kring innehållet i texten och 
ibland också någon fråga som går utanför själva texten och kopplar till 
elevernas egna erfarenheter. Innan lässtunden avslutas bestämmer man 
tillsammans hur många sidor som ska vara läxa till nästa gång. 

42 Innan eleverna 
tar hem läseboken för att träna läser de den nya texten tillsammans med 
läraren i skolan så att den är bekant för dem och efter att de tränat hemma 
lyssnar läraren ännu en gång på elevens läsning i skolan. Avlyssningen av 
enskilda elevers läsning sker ofta under de lektionspass då eleverna arbetar 
med sina individuella bokstavsscheman. Läraren sätter sig då vid det extra 
arbetsbord som finns i klassrummet och ber en elev i taget komma och läsa 
sin läsläxa för henne. Avslutningsvis läser de också den nya läxan tillsam-
mans. Läraren anser att det är viktigt att eleverna får läsa den nya läxan 
för henne i skolan innan de tar hem den. Eleverna ”ska kunna det dom tar 
hem (…) det är inte mamma och pappa som ska sitta och traggla med nåt 
som är för svårt”, menar läraren.43

                                                      
41 I klassen används läsläran Läs med oss, år 1, Natur & Kultur. Den finns i tre 
svårighetsgrader: Olas bok, Elsas bok och Leos bok. Olas bok innehåller lite text, 
enkel syntax och i huvudsak ljudenligt stavade ord, Elsas bok innehåller lite mer 
text och något mer utbyggd syntax medan Leos bok innehåller mycket text, svårare 
syntax och även en del ord med ljudstridig stavning. 

 Läraren hinner inte lyssna på eller läsa 

42 Det finns en bok för varje bokstav och de innehåller korta berättelser om olika 
djur. Boken om L har titeln Här är L och texten lyder: Här är en lama (s 2). Laman 
heter Lasse (s 3). Lasse kan spotta (s 4). Lasse spottar långt (s 5). Lasse spottar på 
Lisa (s 6). Lisa spottar på Lasse (s 7). 
43 Intervju, 2005 05 17 



110 I MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1   
 

med alla elever vid ett och samma tillfälle utan fördelar lästillfällena över 
hela veckan.  

Rubinens elever går en gång i veckan till skolans bibliotek för att låna 
böcker som de sedan får läsa i klassrummet när det blir tid över. Under 
mina besök i klassen förekommer egen läsning i biblioteksböcker endast 
vid ett tillfälle, och då endast en kort stund innan det är dags att äta lunch.  

Saga och frukt 
Högläsning är ett återkommande inslag i skoldagens struktur. Högläsning-
en ges dock lite olika tyngdpunkt i de båda klasserna. På Rubinen läser 
läraren högt en stund varje dag medan man på Norrskenet läser högt vid 
ett par tillfällen i veckan, lite oregelbundet. Vid lässtunderna samlas elever 
och lärare på mattan i klassrummet, ofta kombineras dessa med att elever-
na äter en frukt. 

I båda klasserna väljer läraren för det mesta att läsa kortare bilderböck-
er som de hinner läsa färdigt vid varje enskilt lästillfälle, eftersom de anser 
att det är lättare att hålla kvar elevernas intresse och engagemang om bo-
ken inte är för lång. De böcker som läses fungerar som fristående inslag i 
undervisningen och har inte någon anknytning till det övriga arbete som 
pågår i klassen. Högläsning och de samtal som förs om det lästa analyseras 
i kapitel 9. 

Slutsamling 
I båda klasserna avslutas skoldagen med en kort samling på mattan för att 
säga hej då och notera vilka elever som ska gå hem respektive stanna på 
fritidshemmet på eftermiddagen. En aktivitet som förekommer då och då i 
Rubinens slutsamling är att räkna till tjugo på engelska, tyska eller franska 
eller att säga adjö på dessa språk. Innan man skiljs åt för dagen sjunger 
lärare och elever en slutsång tillsammans. 

Från förskoleklass till årskurs 1  
För undersökningens klasser är det geografiska steget mellan förskoleklass 
och årskurs 1 inte särskilt stort. Det handlar endast om att de flyttar till ett 
annat klassrum i samma hus. I båda klasserna inleds ett samarbete under 
vårterminen i förskoleklass med den blivande klassläraren, som då har en 
årskurs trea.  

Rubinens blivande klasslärare Kristina träffar förskoleklassen en gång i 
veckan i halvklass under hela vårterminen. Vid dessa tillfällen arbetar de 
tillsammans med förberedande matematik. Genom detta samarbete är Kris-
tina redan väl bekant med eleverna när hon tar emot dem vid terminsstar-
ten i årskurs 1. Kristina anser att hon vinner mycket på att lära känna sina 
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blivande elever redan när de går i förskoleklass och säger att hon gärna vill 
arbeta på samma sätt nästa gång hon ska börja med en etta:  

jag vet vilken grupp barn det är som jag ska ha och liksom lite grann kan 
börja och fundera (…) hur jag ska göra (.) eftersom det här var en sån ut-
maning (…) gruppen var så annorlunda mot min förra grupp i alla avseen-
den så var det jätteskönt och ha det där året före (intervju, 2005 0517). 

På Norrskenet träffar den blivande klassläraren Carina sina kommande 
elever vid några tillfällen i slutet av vårterminen för att de ska få möjlighet 
att bekanta sig med varandra. På grund av olika omständigheter hade Ca-
rina inte möjlighet att träffa eleverna i den omfattning som hon normalt 
brukar göra när hon ska ta emot en ny klass. Carina börjar med att besöka 
förskoleklassen och delta en stund i deras vanliga verksamhet, därefter 
träffar hon klassen i sitt eget klassrum vid några tillfällen. Förskollärarna 
tar då hand om Carinas trea i förskoleklassens lokaler. På detta sätt menar 
Carina att hon får möjlighet att skaffa sig en övergripande bild av klassen 
inför skolstarten och i viss mån också av enskilda elever. Förutom detta 
genomförs på Norrskenet ett överlämnandesamtal, då förskollärarna och 
den blivande klassläraren går igenom klassen som helhet och de enskilda 
elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Som tidigare beskrivits 
är verksamheten på Norrskensskolan organiserad så att en av förskollärar-
na följer med till årskurs 1 och arbetar tillsammans med den nya klasslära-
ren, detta för att skapa en tryggare övergång för barnen mellan de olika 
skolformerna.  

I detta kapitel har återkommande literacyhändelser i förskoleklass och 
årskurs 1 presenterats i syfte att skapa en bild av den vardagliga verksam-
heten och de sammanhang i vilka den är inbäddad. Det finns betydande 
likheter såväl innehållsligt som organisatoriskt mellan klasserna i hur en 
”vanlig” dag gestaltar sig. Aktiviteter som samlingar, högläsning, fonolo-
gisk träning, språk- och bokstavslekar, bokstavsinlärning, formträning, 
ljudanalysövningar, sånger och skapande aktiviteter är centrala delar i 
verksamheten under båda läsåren.  

I de tre kapitel som följer redovisas studiens resultat avseende arbetet 
med det tidiga skriftspråkslärandet i undersökningens klasser. I kapitel 7 
riktas blicken mot händelser där den grammatiska koden står i centrum, i 
kapitel 8 fokuseras skrivpraktiker och i kapitel 9 är det högläsning och 
boksamtal som är det centrala temat. 
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7. Arbete med den grammatiska koden 
 
 
 
 
I följande kapitel analyseras ett urval händelser och undervisningsförlopp 
där den grammatiska koden står i centrum för arbetet. Dessa är valda för 
att visa på mönster och avvikelser inom de literacypraktiker som framträ-
der i det empiriska materialet. Arbetet med den grammatiska koden utgör 
ett centralt tema för skriftspråkslärandet i de båda förstaklasserna som 
ingår i undersökningen, men analysen av det empiriska materialet visar att 
den formella träningen av att exempelvis binda samman ljud och bokstav 
också ges stort utrymme i förskoleklassen.  

Det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i de fyra text-
praktikerna kodning, meningsskapande, textanvändning och kritisk textut-
forskning som tillsammans utgör nödvändiga och ömsesidigt beroende 
resurser för barns och ungas skriftspråksutveckling (Luke & Freebody 
1999). I detta kapitel fokuseras särskilt kodning, men arbetet med den 
grammatiska koden kommer också att analyseras utifrån de övriga tre 
resurserna: meningsskapande, textanvändning och kritisk textutforskning. 
Analysen kommer att ske utifrån tre dimensioner: bredd i repertoaren av 
literacyhändelser, elevernas möjligheter till fördjupning i och kontroll av 
olika literacyhändelser och utrymme för elevernas kreativitet i olika litera-
cyhändelser. 

Kodningspraktiker i förskoleklass och åk 1 
I båda förskoleklasserna tränas den språkliga medvetenheten systematiskt 
genom att särskilda arbetspass ägnas åt övningar för att tydliggöra sam-
bandet mellan ljud och bokstav samt meningars och ords uppbyggnad. 
Bokstavsarbete i form av ljudinlärning och träning i att skriva bokstäver 
förekommer i såväl förskoleklass som i årskurs 1. För att åskådliggöra 
likheter och skillnader mellan bokstavsinlärning i de båda förskoleklasser-
na och mellan bokstavsinlärning i förskoleklass och åk 1 så kommer arbe-
tet med bokstäver att redovisas med exempel från båda skolformerna.  

Träning av språklig medvetenhet i förskoleklass 
Under förskoleklassåret arbetar Norrskenet och Rubinen vid en eller ett 
par tillfällen i veckan med språkaktiviteter som syftar till att träna elever-
nas språkliga medvetenhet. Målet med detta arbete är, enligt förskollärar-
na, att utveckla elevernas förståelse för att språket kan delas upp i mindre 
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enheter som meningar, ord, stavelser och ljud, vilket antas underlätta läs- 
och skrivlärandet. Språkträningen inramas på ett likartat sätt i båda under-
sökningsklasserna med fasta grupper av elever och lärare.  

Öva språkliga begrepp 
I följande exempel är fokus riktat mot att träna förståelsen av de språkliga 
begreppen mening och ord. Förskollärare Annika och hälften av eleverna i 
Norrskenets förskoleklass sitter i en ring på mattan. Annika har en guld-
pappersklädd kartong med bilder, en glasburk med makaroner, några pap-
persremsor och en penna framför sig. Övningen inleds med att Annika kort 
berättar att de ska ”prata om meningar”. Hon ber Marcus ta en bild ur 
kartongen och hitta på en mening om vad som händer på bilden. Annika 
påpekar att det ska vara en ”hel” mening. 

 

EXEMPEL 7:1 Hitta på en mening om en bild 44

 

  

1 Fsk: vad händer på bilden (.) vad gör Trulle? 

2 Marcus:  Trulle gråter 

3 Fsk:  nu skriver jag ’Trulle gråter’ här på lappen [skriver] (…) hur 
många ord är det i meningen Marcus?  

[Marcus räknar orden på lappen] 

4 Marcus:  två 

5 Fsk:  då tar du två makaroner ur burken 

 
Aktiviteten fortsätter med att Marcus plockar upp två makaroner ur bur-
ken och får uppmaningen att lägga dem på pappersremsan där Annika 
skrivit ’Trulle gråter’ och sedan placera textremsan och bilden framför sig 
på mattan. Övningen fortsätter på samma sätt tills alla elever har formule-
rat en mening, räknat orden och plockat lika många makaroner som anta-
let ord i meningen. Under övningens gång ställer Annika frågor till eleverna 
om bilderna, t.ex. ”Vad händer på bilden?”, ”Vad gör räven?”, ”Vad gör 
flickan?” Några elever visar osäkerhet när de ska räkna orden i sin mening 
och får hjälp av Annika som räknar tillsammans med dem.  

I exemplet ovan riktas elevernas uppmärksamhet mot språkets formsida. 
eleverna övar dels på att formulera en fullständig mening, dels på att seg-

                                                      
44 Fältant. NF 2003 11 12 
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mentera, dvs. dela upp, meningen i ord. Förskolläraren skriver ner mening-
en på en pappersremsa samtidigt som hon uttalar vad hon gör, ”nu skriver 
jag ’Trulle gråter’”, och för därmed in ett skriftspråkligt moment i aktivite-
ten. Att eleverna ser när deras egna ord översätts till skrift blir ett sätt för 
förskolläraren att försöka underlätta deras förståelse för sambandet mellan 
talspråk och skriftspråk. Eleverna räknar sedan orden på pappret och läg-
ger ut en markör, här i form av makaroner, för varje ord i meningen. På så 
sätt tydliggörs för eleverna att en mening består av och kan delas in i ett 
visst antal avgränsade ord som dessutom går att räkna. Talade ord är ab-
strakta företeelser som inte syns och markörerna används för att, i samspel 
med ordens skriftbild, ge en visuell bild av hur talflödet kan delas in i 
mindre enheter. I det här exemplet handlar det om meningar som delas upp 
i ord, men det skulle också kunna handla om att till exempel dela in ett 
enskilt ord i stavelser eller ljud.  

Språkaktiviteten fortsätter med att förskollärare Annika riktar upp-
märksamheten mot att meningar kan ha olika längd. 
 

EXEMPEL 7:2 Längsta och kortaste meningen 45

 

  

1 Fsk:  vem har den längsta meningen (…) vem har flest ord i sin mening?  

[barnen räknar sina makaroner och konstaterar att Linas mening, 
som består av sex ord, är längst] 

2 Fsk:  ja (.) Lina har sex ord i sin mening [läser] Trulle klättrar upp på en 
häst (…) vem har den kortaste meningen? 

3 FB:  Marcus 

4 Fsk:  hur många ord har han i sin mening? 

5 FB:  två 

6 Fsk:  det är rätt [läser] Trulle gråter 

 
Eleverna räknar orden i sina meningar och kommer fram till att den längs-
ta meningen består av sex ord och den kortaste av två ord. Här har elever-
na stöd av skriften och de konkreta markörerna när meningarna analyse-
ras. Principen om objektifiering, dvs. att kunna se språket som ett objekt 
som kan utforskas är grundläggande för att kunna delta i metaspråkliga 

                                                      
45 Fältant. NF 2003 11 12 
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aktiviteter som denna och utgör enligt Liberg (2006) det första steget i 
förståelsen av att ett yttrande kan plockas isär på olika sätt.  

Exemplet ovan innebär också en träning av den grammatiska princip 
som benämns principen om den dubbla artikulationen (Liberg 2006). Den 
handlar om att man kan se på språket som om det hade två nivåer. Den 
första nivån innebär att språkliga yttranden kan delas upp i betydelsebä-
rande enheter (ord och morfem) och att dessa på en andra nivå kan delas 
upp i enheter som inte är betydelsebärande (fonem). Den aktuella övningen 
syftar till att både formulera en mening med innehåll och samtidigt kunna 
analysera meningen genom att räkna hur många ord, dvs. betydelsebäran-
de enheter, den består av. 

Efter att den gemensamma aktiviteten avslutats övergår Annika i följan-
de sekvens till att presentera den individuella uppgift som eleverna ska 
arbeta med vid borden. Hon plockar fram en bild med ett troll och en rim-
vers och läser högt Troll nummer två kan gå på… varpå eleverna i kör 
fyller i det rimord som fattas (tå).  

 

EXEMPEL 7:3 Måla en bild och skriva en mening 46

 

  

Fsk:  förra gången träffade ni Trulles släkting kusin Beda (.) nu ska ni få 
träffa en ny släkting faster Disa (…) jag har klistrat in bilden i era 
Trulleböcker [Annika håller upp en skrivbok och visar bilden] nu ska 
ni måla bilden och skriva en mening (…) jag hjälper till att skriva om 
man vill ha hjälp (.) kom ihåg att hämta era kritaskar och pennor in-
nan ni sätter er på era Trulleplatser  

 
Annika delar ut skrivböckerna och eleverna hämtar sina pennor och krit-
askar och sätter sig på sina platser vid borden. Varje elev ska alltså hitta på 
en mening om den bild som Annika i förväg klistrat in i ”Trulleboken”, 
vilket är klassens benämning på den skrivbok som används vid dessa tillfäl-
len. Bilden är hämtad från det läromedel som används i språkträningen, 
men Annika har själv utformat den aktuella skrivuppgiften. Eleverna pra-
tar lågmält med varandra medan de målar och skriver och det råder en 
lugn stämning i rummet. Flertalet elever börjar med att måla bilden, medan 
de diskuterar med varandra vad de ska skriva. Annika går runt bland ele-
verna och uppmuntrar, stödjer och hjälper dem att ljuda och skriva. Då 
och då påminner hon om att räcka upp handen när de vill ha hjälp och inte 
fråga rakt ut i luften. Elevernas frågor handlar om hur ord stavas eller hur 
                                                      
46 Fältant. NF 2003 11 12 
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man skriver olika bokstäver och Annika förklarar muntligt eller visar på 
ett papper. Hon uppmanar också eleverna att titta på bokstavsplanscherna 
som sitter på en vägg i klassrummet för att hitta den bokstav de söker. 
Några elever skriver sin mening helt själva, medan andra vill ha hjälp i 
varierande omfattning. Några vill till exempel få sin mening skriven på en 
separat lapp som de sedan skriver av i sin skrivbok, medan andra vill att 
Annika skriver meningen direkt i skrivboken. Annika ställer inte några 
formmässiga krav på utformandet av bokstäverna, inte heller på stavning-
en eller på hur eleverna disponerar bild och text i skrivboken. Allteftersom 
eleverna blir klara med uppgiften uppmanas de att lugnt hämta sin ritbok 
och sätta sig på sin plats igen utan att störa dem som fortfarande arbetar 
med sina meningar. Marcus, Zahra och Lina skriver vid detta observa-
tionstillfälle följande meningar i sina skrivböcker: 

 

 
Bild 1. Exempel på skrivövning i Norrskenets förskoleklass 
 
I ovanstående skrivaktivitet är uppgiften att formulera en mening till en 
färdig bild, som förskolläraren i förväg klistrat in i skrivboken. Här ges 
eleverna möjlighet att använda bokstäverna i ett visst funktionellt skrivan-
de om hur de uppfattar vad som händer på bilden, även om utrymmet för 
tolkning är begränsat eftersom bilden är given. Som exemplen ovan visar 
så använder sig eleverna av det tolkningsutrymme som finns i bilden då 
deras meningar skiljer sig åt innehållsmässigt.  

Ljudanalysövning 
I följande sekvens möter vi elever och förskollärare i Rubinens förskole-
klass. Det är morgonsamling och förskollärare Mona ska hålla upprop för 
att kontrollera vilka elever som är närvarande. Upprop är ett återkom-
mande innehållsligt tema i morgonsamlingen och dessa varieras från dag 
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till dag.47

 

 Den här morgonen berättar Mona att eleverna ska identifiera 
sista bokstaven i sitt eget förnamn när deras namn ropas upp.  

EXEMPEL 7:4 Vad slutar ditt namn på? 48

 

 

1 Fsk: Idag när ni säger ert namn (.) så ska ni få berätta för mig vilken 
bokstav som ert namn slutar på 

2 FB:  jaa det vet jag det vet jag  

3 Robin:  det vet jag bättre  

4 P:  vad lätt 

5 Fsk:  så när jag säger mitt namn Mona (.) då slutar jag på /’a/  

6 P:  /<a>/  

7 Fsk:  ett /<a>/ ja 

8 FB:  (ohörbart) 

9 Fsk:  då provar vi får vi se (.) Lisa (.) vad slutar ditt namn på? 

10 Lisa:  /<a>/  

11 Fsk:  /<a>/ (…) Lisa rätt (…) Fabian? 

12 Fabian:  /<n>/  

13 Fsk: /<n>/ ja (…) Fabian 

  […] 

14 Fsk: Annette vad slutar ditt namn på?  

15 Annette:  /<e>/  

16 Fsk:  ja (.) hör ni att (.) Annett

17 FB:  /<t>/  

 (…) vad tror man att det ska sluta på? 

                                                      
47 Uppropsvarianter som dokumenterats vid mina besök i Rubinens förskoleklass 
är t.ex. att beskriva vilka kläder man har på sig (fältant. RF, 2004 03 23), säga 
namnet på den som sitter på höger sida om en själv i samlingsringen (videodok. RF 
4:1, 2004 05 25), svara med förnamnet när det egna efternamnet ropas upp (video-
dok. RF 3:1, 2004 05 11), berätta om något vårtecken i naturen (videodok. RF 2:1, 
2004 05 06) eller berätta om något från helgen eller från ett längre lov (fältant. RF, 
2004 04 13). 

48 Videodok. RF 1:1, 2004 04 20 
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18 Fsk:  jaa (.) men det gör inte Annette för hennes namn slutar på /<e>/ (…) 
så då skulle man säga Annette egentligen men det säger ju inte vi (.) 
vi kallar ju inte henne för det (.) då blir det så här att (.) då säger 
man Annett

19 Robin:  ja 

 (.) fast när hon skriver (.) sitt namn då skriver hon /<e>/ 
på slutet  

20 Fsk:  men det var helt rätt Annette  

 
Förskolläraren inleder med att berätta att eleverna när de ropas upp ska 
tala om vilken bokstav deras namn slutar på. Flera elever ger spontant 
uttryck för att detta är en lätt uppgift. Förskolläraren exemplifierar med 
sitt eget namn, Mona, och säger att det slutar med ett /<a>/. Mellan rad 9 
och 13 berättar en elev i taget vad deras namn slutar på och Mona bekräf-
tar svaren med ”rätt” eller ”ja”. Det är alltså namnet på den sista boksta-
ven som efterfrågas, inte sista bokstavsljudet, så när Annette i rad 15 säger 
att hennes namn slutar på bokstaven /<e>/ stannar förskolläraren upp och 
uppmärksammar detta lite extra. På Monas fråga vilken bokstav man kan 
tro att Annette slutar med svarar flera elever samtidigt /<t>/ (rad 17). 
Mona bekräftar detta och förklarar sedan i rad 18 att Annette stavar sitt 
namn med ett /<e>/ på slutet men att det uttalas som Annett

Elevernas uppgift är här att lyssna ut sista bokstaven i sitt eget namn. 
Det är ett exempel på en i undersökningen vanligt förekommande aktivitet, 
där eleverna tränas att auditivt identifiera enskilda ljud och bokstäver i 
ord, i det här fallet i final ställning. Eftersom eleverna ofta kan skriva sina 
egna namn som ordbilder, men även namn på kamrater och familjemed-
lemmar, är det många gånger naturligt för lärarna att laborera med egen-
namn i denna typ av ljudanalytiska övningar. Förskolläraren uppmärk-
sammar också eleverna på relationen mellan tal och skrift och att ord inte 
alltid stavas som de låter när man uttalar dem, här med anledning av hur 
Annette stavar sitt namn. I det här fallet utnyttjas inte möjligheten att ge en 
visuell bild av skillnaden mellan ordets skriftbild och dess ljudbild genom 
att också skriva ner ordet samtidigt som förklaringen ges.  

, dvs. med 
stumt e. Sekvensen avslutas med att Mona bekräftar att Annette svarat 
rätt.  

Den ljudanalytiska övningen är i det här fallet kopplad till något för ele-
verna näraliggande, nämligen det egna namnet och är situerad i ett rutin-
mässigt återkommande sammanhang i förskoleklassens verksamhet, det 
dagliga uppropet. I övningen riktas fokus mot språkets minsta beståndsde-
lar, bokstäver och ljud, men utformningen av övningen kan tolkas som ett 
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sätt för förskolläraren att integrera den formella träningen (ljudanalysträ-
ningen) i ett för eleverna känt och vardagligt sammanhang.  

Bokstavsträning i förskoleklass 
Ett centralt inslag i arbetet med bokstavsinlärning är att koppla bokstavs-
tecken till ljud. Formerna för detta arbete kan dock variera, från ett syte-
matiskt arbetsschema för varje bokstav där bokstäverna lärs ut i en viss 
ordning, till ett ökat utrymme för eleverna att välja vilken bokstav som de 
vill ”arbeta” med eller helt enkelt till att skriva egna texter där bokstäverna 
kommer till användning. I följande avsnitt ges en bild av hur arbetet med 
ljud och bokstäver struktureras i undersökningens förskoleklasser. 

Bokstavsgenomgång: exemplet Rubinen 
I Rubinens förskoleklass introduceras en bokstav varje vecka i alfabetisk 
ordning. Bokstavsträningen inramas på ett likartat sätt för varje bokstav 
och innehåller dels en gemensam introduktion med hela klassen och dels 
enskilt arbete vid borden med den aktuella bokstaven. Såväl de gemen-
samma som de individuella momenten upprepas lika för varje bokstav.  

Bokstavsintroduktionen inleds vanligen med att förskollärare Mona be-
rättar vilken bokstav klassen ska arbeta med och därefter ber eleverna 
komma med förslag på ord som börjar på den aktuella bokstaven. Nästa 
moment innebär att Mona förevisar på tavlan hur bokstaven skrivs och 
ritar några av de ord som eleverna tidigare föreslagit på tavlan. Efter den 
gemensamma introduktionen följer arbete vid borden då eleverna individu-
ellt tränar på att skriva bokstaven på ett A4-papper och sedan ritar och 
målar fem saker som börjar på bokstaven på baksidan av pappret. När 
eleverna är klara med uppgiften sätter de in pappret i sin pärm och kryssar 
för bokstaven i den förteckning över alfabetet som finns längst fram i pär-
men som ett tecken på att arbetet kring den aktuella bokstaven är slutfört. 
Bokstavsarbetet innehåller således inslag av ljudanalys och träning i att 
skriva enskilda bokstäver.  

Följande sekvens är ett exempel på hur arbetet med en bokstav konkret 
gestaltas i Rubinens förskoleklass. Eleverna och förskollärare Mona är 
samlade på mattan i klassrummet och Mona inleder bokstavsgenomgången 
med att fråga: 
 
EXEMPEL 7:5 Ord på bokstaven Ö  
 
1 Fsk:   nu är jag nyfiken på sista bokstaven i alfabetet 

 [flera barn räcker ivrigt upp handen] 
vad är det? 

2 Robin:  jag vet 
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3 fsk:  Sandra? 
4 Sandra:  /<ö>/  
5 Fsk:  /<ö>/ ja (.) är det nånting som börjar på ö?  

[flera barn räcker upp handen] 
6 Fsk:  (ohörbart) vet du? 
7 B:  öga  
8 Fsk:  [pekar på sitt ena öga] öga bra (.) Robin? 
9 Robin:  ö 
10 Fsk:  en ö ja (.) i havet (.) en ö 
11 Yasa:  [pekar mot bokstavsplanscherna på väggen] det står ju 

/<ö>/ där  
12 Fsk:  Joe? 
13 Joe:  ödla 
14 Fsk:  ödla bra (.) Natalie kommer du på nån? 
15 Natalie:  nej 

[…] 
16 Annette:  ÖK … en ök  
17 Fsk: öken? 
18 Annette: ja  
19 Fsk:  mm en öken (.) vad är det? 
20 B:  vad är det?  
21 Robin:  det vet jag 
22 Fsk: ja vad är det vad är öken för nåt? 
23 Annette:  det är jättelätt  
24 Fsk:  vad är det? 
25 Annette:  det är när det är (.) en öken det är (…) när vi kollade på 

film (.) då så (ohörbart) då brukar dom vara där i öknen (.) 
dom gick i öknen med kameler och så  

26 Fsk:  precis och det är massor vet ni med sand överallt (.) sand 
sand sand  

27 Robin:  och pyramider 
28 Fsk: det kan det också vara (.) mitt i öknen 
29 Joel:  där var min pappa 
30 Fsk:  [nickar] precis där var din pappa förut (.) finns det nåt mer 

på /<ö>/? 
31 Clara:  jag vill säga (…) jag ska åka till Teneriffa 
32 Fsk:  [avbryter] vänta lite Clara vi tar /<ö>/ nu (.) du får berätta 

sen jag lovar (.) vi tar den sen 
[…] 

33 Fsk:  okej (.) det var ganska många (.) vi gör så att ni sätter er på 
era platser lite försiktigt 

 
Förskollärare Mona inleder bokstavsgenomgången med att säga att hon nu 
är nyfiken på vilken bokstav som är den sista i alfabetet. Genom att an-
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vända skriftspråkliga begrepp som bokstav och alfabet sätter Mona in 
aktiviteten i ett grammatiskt sammanhang. Hon riktar också uppmärk-
samheten mot att bokstäverna i alfabetet kommer i en bestämd ordnings-
följd när hon frågar vilken bokstav som är den sista i ordningen. Flera 
elever räcker ivrigt upp handen och vill svara. Sandra får ordet och föreslår 
ö (rad 4), vilket bekräftas av Mona. Eleverna inbjuds därefter att komma 
med förslag på ord som börjar på ö (rad 5). När en elev föreslår ordet öga 
(rad 7) visualiserar Mona kopplingen mellan fonemet ö, ordet öga och ett 
konkret öga genom att peka på sitt ena öga. I rad 9 får Robin ordet och 
svarar ö. Mona utvidgar Robins svar till ”en ö ja (.) i havet”, då det är 
oklart om Robin avser bokstaven ö eller ordet ö. Yasas kommentar ”det 
står ju Ö där” (rad 11) samtidigt som han pekar på bokstavsplanschen på 
väggen passerar obemärkt förbi.  

I sekvensen ser vi också hur ord som eleverna föreslår kan väcka associ-
ationer, kommentarer och förklaringar av olika slag. Annette föreslår i rad 
16 ordet ök, vilket ger upphov till förtydligande frågor och förklaringar i 
flera turer. Joels kommentar ”där var min pappa” (dvs. i öknen) bekräftas 
av Mona men lämnas sedan. I rad 31 tar Clara ordet och säger att hon ska 
åka till Teneriffa. Hon får dock inte möjlighet att fullfölja sin tanke, utan 
hejdas av Mona med orden ”vänta lite Clara vi tar ö nu” (rad 32). Claras 
associationskedja mellan bokstaven ö, det tidigare föreslagna ordet ö och 
resmålet Teneriffa, förefaller i stunden att gå Mona förbi och Clara åter-
förs snabbt till det aktuella temat, att hitta på ord på ö.  

Den presenterade bokstavsaktiviteten ger ett visst utrymme för eleverna 
att vara aktiva genom att de får hitta på egna ord på den aktuella boksta-
ven. De kreativa och lekfulla inslagen förefaller dock begränsas av att akti-
viteten till sin inramning syftar till lärande, i det här fallet att eleverna ska 
lära sig bokstaven ö.  

Efter den gemensamma aktiviteten på mattan går eleverna till sina plat-
ser vid borden samtidigt som förskollärare Mona ställer sig framme vid 
tavlan. Eleverna pratar livligt med varandra och Mona hyssjar för att på-
kalla deras uppmärksamhet. Så småningom tystnar sorlet och Mona ritar 
konturen av ett pappersark på tavlan. 
 
EXEMPEL 7:6 Ö ser ut som en näsa och två ögon 
 
1 Fsk:  ett /<ö>/ är först som ett /<o>/ (.) en rund ring [skriver o mitt på 

”pappret” på tavlan] och sen är det två prickar uppe på [sätter dit 
prickarna] då blir det /<ö>/ 

2 Joel : öga 
3 Robin:  det ser ut som en näsa och två ögon 
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[flera barn skrattar och kommenterar livligt] 
4 B:  en jättestor näsa  
5 B:  nej en stor mun och två ögon bara  

[fsk ritar fyra ”hål” i den vänstra marginalen på ”pappret” 
på tavlan, därefter ritar hon ytterligare ett ”papper” till 
höger om det första, vilket ska föreställa baksidan av papp-
ret]  

6 Fsk:  då hade vi ett [ritar ett öga med ögonfransar på det högra 
”pappret”] 
[flera barn kommenterar bilden]  

7 B:  ögon 
8 B:  ett flicköga 
9 B:  ett öga  
10 B:  en flicka  
11 Fsk: hur ser ni att det är en flicka? 
12 Natalie:  killar har också ögonfransar 
13 P: för den har såna där grejer 
14 Fsk:  ögonfransar? 
15 P:  ja 
16 Fsk:  det har du (.) det har både pojkar och flickor (.) fast flick-

orna kanske har (.) att det syns lite mera men alla har det 
(.) det är för att skydda ögat 

 

Sekvensen slutar här men bokstavsgenomgången fortsätter med att Mona 
ritar ett öra, ett örhänge och en ö på tavlan. Eleverna pratar och kommen-
terar stundtals livligt och Mona vänder sig till klassen och tillrättavisar 
dem med bestämd men vänlig röst. Till sist ritar Mona en ödla på tavlan 
och delar sedan ut ett A4-papper till varje elev. Efter att ha arbetat sig ige-
nom hela alfabetet efter samma mönster är eleverna nu väl införstådda 
med att de ska skriva bokstaven Ö på ena sidan av pappret och sedan rita 
och måla fem saker som börjar på Ö på den andra sidan. Eleverna skriver, 
ritar och färglägger medan de småpratar med varandra vid borden. Mona 
och fritidspedagogen Jessica går runt bland eleverna och visar, svarar på 
frågor och ger förslag på vad de kan rita. Uppmuntrande kommentarer 
som ”Ja, det är snyggt” och ”Kul att du blir nöjd” riktas till olika elever. 
En del elever kopierar de bilder som Mona ritat på tavlan, medan andra 
hittar på nya ord att rita. Några elever är klara redan efter ca tio minuter, 
medan andra tar längre tid på sig att fullfölja uppgiften. En pojke, Joe, 
verkar ha svårt att överhuvudtaget komma igång med uppgiften och sitter 
mest och tittar. Jessica slår sig ner hos honom, ger förslag på vad han kan 
rita och lotsar honom metodiskt igenom uppgiften. Med stöd av Jessica 
ritar Joe exempelvis ett öga och en ö med en palm på sitt papper. 
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Allteftersom eleverna blir klara visar de sitt papper för Mona eller Jessica 
och sätter sedan in det i sin pärm. Lärarna ställer inte några uttalade krav 
på att bokstäverna formas på ett ”korrekt” sätt vad gäller proportioner 
och särdrag när eleverna övar på sina papper. Övandet förefaller mer ha 
karaktären av att eleverna ska få bekanta sig med bokstäverna utan uttala-
de förväntningar på rätt och fel. Under arbetet med att rita bilder noterar 
jag att eleverna inte uppmuntras att skriva ord eller meningar i anslutning 
till sina bilder, inte heller att de på eget initiativ skriver text till sina bilder.  

I ovanstående exempel är det alfabetets sista bokstav som står i fokus 
för arbetet. Genomgången inleds med en ljudanalytisk övning på mattan 
där eleverna hittar på ord som börjar på den aktuella bokstaven. Nästa 
moment innebär att Mona visar på tavlan hur bokstaven ska formas. Där-
efter ritar hon några av de ord som eleverna tidigare föreslagit på tavlan 
och deras associationer och kommentarer går i olika riktningar. Elevernas 
skämtsamma kommentarer om att bokstavsformen liknar ett ansikte kan 
tolkas som ett sätt att skapa mening genom att anknyta till något de redan 
känner till. Aktiviteten är strikt bunden till sin form, men eleverna skapar 
sig ändå ett visst utrymme för kreativitet och driver fram vissa lekfulla 
dimensioner genom sina associationer till ögon, näsor och munnar (rad 
3,4,5).  

Monas instruktioner vid tavlan är riktade mot att förevisa bokstavens 
visuella form, medan bokstavsljudet inte uppmärksammas. Möjligheten att 
skriva orden intill de bilder som ritas på tavlan (öga, öra, örhänge, ö och 
ödla) för att på så sätt visa hur bokstäverna används funktionellt för att 
bilda ord utnyttjas inte av Mona. Genomgången vid tavlan visar också att 
det finns tydliga förväntningar på att uppgiften ska disponeras på ett sär-
skilt sätt på pappret. Man skriver Ö på framsidan av pappret (med hålen åt 
vänster) och ritar saker på Ö på baksidan, vilket åskådliggörs med hjälp av 
de ”papper” som Mona ritar på tavlan. 

Eleverna arbetar i mycket olika takt med den individuella uppgiften. 
Några elever är snabbt klara och förefaller inte lägga ner något större en-
gagemang på sina bilder, vilket kan tolkas som att den rutinmässigt åter-
kommande rituppgiften kring den aktuella bokstaven inte längre bjuder 
någon utmaning för dessa elever. Pojken Joe har, som vi sett, svårt att alls 
komma igång med ritandet och Jessicas stöd fungerar här som en stöd-
struktur där hon metaforiskt kan sägas ”hålla Joe i handen” genom pro-
cessen och på så sätt möjliggör för honom att lyckas med uppgiften. 

Funktionell bokstavsanvändning – exemplet Norrskenet  
I Norrskenets förskoleklass kommer eleverna i kontakt med ljud och bok-
stäver på ett delvis annat sätt än i Rubinens förskoleklass. Här förekommer 
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arbete med språklig medvetenhet på liknande sätt som på Rubinen, men 
inte några gemensamma bokstavsgenomgångar i form av ”veckans bok-
stav” eller formträning av enskilda bokstäver. Däremot skriver eleverna en 
del i anslutning till de olika övningar som syftar till att träna elevernas 
språkliga medvetenhet. Den gemensamma aktiviteten följs ofta upp med en 
individuell uppgift där eleverna skriver ord och/eller meningar till en given 
bild som förskolläraren i förväg klistrat in i skrivboken. Eleverna formule-
rar en egen mening om bilden och använder sig då av alla bokstäver i alfa-
betet utifrån sin egen förmåga. En del elever vill vid dessa tillfällen ha hjälp 
av förskolläraren att skriva ner sin mening på en lapp som de sedan skriver 
av sin skrivbok, medan andra elever skriver meningen själva med hjälp av 
experimenterande/utforskande skrivande.  

Här integreras skrivandet till en del i ett sammanhang där eleverna ges 
möjlighet att använda bokstäverna funktionellt. Ramen för skrivuppgiften 
är vanligen given, men ger en öppning för eleverna att själva formulera vad 
de vill skriva i anslutning till sin bild och därmed använda ord som de kan 
och förstår. Hagtvet (2004) menar att en kvalitet hos skrivandet är att 
fonemen blir mer konkreta och identifierbara när de visualiseras med hjälp 
av motsvarande bokstav, vilket kan underlätta för eleverna att uppfatta de 
enskilda fonemen. Bokstavsarbetet i Rubinens förskoleklass utgör ett ex-
empel på hur pedagogerna arbetar efter en viss given systematik, medan 
exemplet Norrskenet visar på ett öppnare förhållningssätt där man snarare 
tar sin utgångspunkt i barnens skrivande än i presentationen av en specifik 
bokstav.  

Bokstavsträning i årskurs 1 
Bokstavsarbetet i de båda undersökningsklasserna har många gemensam-
ma drag vad gäller innehåll och utformning, men det finns också vissa 
skillnader som framför allt handlar om bredden av de aktiviteter som ele-
verna möter i undervisningen. I båda klasserna arbetar lärarna enligt synte-
tisk metod eller ljudmetod, men det förekommer också enstaka inslag som 
har sin grund i ett analytiskt synsätt 49

                                                      
49 Till det analytiska synsättet brukar den metod som benämns LTG, Läsning på 
talets grund, räknas . Den grundades av Ulrika Leimar och fick ett genomslag med 
boken Läsning på talets grund som utkom 1974.  

, exempelvis dikteringar, inlärning av 
ordbilder samt en del funktionellt skrivande, där eleverna använder hela 
alfabetet och inte endast de bokstäver som formellt lärts in. I det följande 
beskrivs de gemensamma drag som urskilts i analysen av arbetet med den 
grammatiska koden i de båda undersökningsklasserna, samt också vad som 
skiljer dem åt.  
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Varje vecka introduceras en bokstav i alfabetet, enligt den ordning som 
respektive lärare bestämt. Ordningsföljden utgår från ett syntetiskt synsätt, 
där man i valet av bokstav exempelvis tar hänsyn till hur vanligt förekom-
mande bokstaven är i ord samt om den anses lätt eller komplicerad att 
forma och/ eller ljuda. De fyra inledande bokstäverna i bokstavsarbetet är 
de samma i båda klasserna (A, S, O, L) medan ordningsföljden skiljer sig åt 
till viss del.50

Rubinens lärare Kristina håller klassen samlad i bokstavsarbetet under 
hela läsåret. Hon ser en vinst i att hålla ihop klassen för att, som hon ut-
trycker det, skapa ett sammanhang kring bokstavsinlärningen och för att 
kunna ”göra dom här sakerna runtomkring (…) speciellt med den här 
gruppen nu då som var så väldigt 

 Arbetet med en bokstav innehåller dels gemensamma lärar-
ledda aktiviteter och dels ett antal moment där eleverna arbetar individuellt 
utifrån ett bokstavsschema. Alla elever i respektive klass arbetar med sam-
ma typ av uppgifter kring varje bokstav genom hela alfabetet.  

svag, där jag visste att det är så många 
som faktiskt inte kan så många bokstäver och det gäller att vi får dom 
befästa och då måste vi ha så många moment”. Kristina prioriterar ämnena 
svenska och matematik och menar att det grundläggande arbete som görs i 
första klass ”är det allra viktigaste jobbet man nånsin gör

 

 med dom (…) 
det är det dom ska stå på hela tiden sen”. Vidare säger hon när det gäller 
innehållet i undervisningen: 

vi har ju inte tagit det här med lantgårdens djur eller nånting sånt jag har 
börjat skippa såna saker faktiskt (.) jag tycker att det här andra är så viktigt 

Kristina anser att hon under årens lopp har hittat ett arbetssätt som passar 
henne och som känner sig trygg med. Hon vet vart hon är på väg och vad 
hon gör och därmed fungerar det också för eleverna, menar hon.  

(…) på nåt sätt känns det som att det är från en gammal skola (…) när man 
trodde att kunskapen var (.) bara jag kan det här så kan jag liksom allt jag 
behöver kunna och så är det ju inte idag jag menar det finns hur mycket 
kunskap som helst (…) och det kanske inte är så att det är världens viktigas-
te kunskap att jag vet att grisens ungar heter kultingar (intervju, 200505 
17). 

Norrskenets lärare håller klassen samlad i bokstavsarbetet under höst-
terminen, medan hon efter juluppehållet låter eleverna arbeta i sin egen 
takt med de bokstäver som återstår att gå igenom. Läraren berättar att hon 
i slutet av höstterminen upplevde att ”det var så många som kunde det var 
liksom för lätt 
                                                      
50 På Norrskenet börjar man med A följt av S, O, L, på Rubinen börjar man med S 
följt av O, A, L. 

för dom (.) då tänkte jag (.) då får jag fånga upp dom som 
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inte (.) ja där det är knackigt sen istället”. Under våren förekommer därför 
inte några gemensamma aktiviteter kring bokstaven utan eleverna arbetar i 
sin egen takt med de individuella uppgifterna i bokstavsschemat. När arbe-
tet med en bokstav är slutfört fortsätter eleverna med nästa bokstav enligt 
den förutbestämda ordningen och behöver alltså inte delta in någon 
gemensam introduktion av den ”nya” bokstaven.  

Bokstavsarbetet innehåller ett antal aktiviteter, gemensamma och indivi-
duella, som syftar till att eleverna ska befästa kopplingen mellan ljud och 
bokstav och lära sig bokstavens visuella form. Bokstaven introduceras ofta 
genom att eleverna med hjälp av olika ledtrådar får försöka lista ut vilken 
bokstav de ska arbeta med. Detta inledande moment varieras i olika ut-
sträckning i de båda klasserna. Under första delen av höstterminen har 
Norrskenets lärare exempelvis med sig en ”hemlig väska” ur vilken hon 
plockar fram saker som börjar på den aktuella bokstaven och eleverna får 
gissa vilken bokstav det handlar om, något som oftast inte vållar några 
svårigheter. Vid dessa tillfällen tar läraren hjälp av tygdockan Alfons 
Åberg. Eleverna har vid terminens första bokstavsgenomgång fått veta att 
Alfons är ”duktig på bokstäver” och att han ”kommer att komma med en 
ny bokstav varje vecka”. På Rubinen kan introduktionen exempelvis ske i 
form av att läraren berättar en saga där bokstaven är frekvent förekom-
mande, varefter eleverna får gissa vilken bokstav de ska arbeta med.51 Vi-
dare sjunger man alfabetssånger52

I båda klasserna ingår olika övningar i ljudanalys i bokstavsarbetet. På 
Norrskenet hittar eleverna exempelvis på ord som börjar på den aktuella 
bokstaven och läraren skriver ner dessa på ett blädderblock. Man går laget 
runt och alla elever ges möjlighet att föreslå ett ord. Orden ger ofta upphov 
till kommentarer, frågor och förklaringar om vad de betyder eller hur de 
stavas, både från lärarens och från elevernas sida. På Rubinen leker man 
två till tre gånger i veckan en lek med anknytning till den aktuella boksta-
ven för att eleverna, som läraren Kristina säger, ska ”befästa bokstäver-

 eller lär sig en ABC-dikt om ett djur med 
anknytning till den aktuella bokstaven. På Norrskenet ges två till tre elever 
i uppdrag att tillsammans forma bokstaven med sina kroppar. Det färdiga 
resultatet fotograferas med digitalkamera och bilden sätts upp i klassrum-
met. 

                                                      
51 Läraren berättar sagan om Ville val som älskar vatten, särskilt varmt vatten och 
äter små vattendjur. Varje vecka simmar Ville val på en lång tur runt hela vida 
världen. 
52 Majas alfabetssånger, Musikrummet. Text: Lena Andersson, Musik: Kersin An-
deby, Arrangemang: Peter Wanngren. 
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na”.53

Ett återkommande moment i båda klasserna är att läraren visar och in-
struerar på tavlan hur bokstaven skrivs, både versal och gemen. I båda 
klasserna beskriver läraren bokstavens särdrag och är noga med att påpeka 
att man börjar uppifrån när man skriver. Norrskenets lärare uppmärk-
sammar också bokstavsljudet och ställer frågor som ”Hur låter boksta-
ven…?”, ”Kan den låta på något annat sätt?” och tillsammans identifierar 
lärare och elever de olika sätt som bokstaven kan låta på.  

 En liten leksaksfigur, olika för varje bokstav, som ges ett namn som 
börjar på den aktuella bokstaven, skickas runt mellan eleverna i ringen. 
Figuren tycker bara om saker på den aktuella bokstaven och eleverna hittar 
på ord som börjar på eller innehåller bokstaven. De elever som inte kom-
mer på något ord får hjälp av läraren som exempelvis kan fråga ”Vad heter 
den årstiden när det är kallt och snö (…) nu är det höst, sen blir det /v/?” 
eller ”Vad heter hundens ungar, barnen till hundar, vad säger man om 
dom?” Eleverna uppmuntras också att ta hjälp av någon kamrat om de 
inte kommer på ett ord.  

Bokstavsarbetet innehåller också ett antal individuella moment där ele-
verna inom ramen för det sammanhållna arbetar självständigt och i sin 
egen takt med uppgifterna under en vecka. På Norrskenet sker det indivi-
duella bokstavsarbetet mestadels i halvklass. Den andra gruppen arbetar då 
exempelvis med någon skapande aktivitet tillsammans med förskolläraren/ 
fritidspedagogen. Denna aktivitet är inte innehållsligt koppad till bokstav-
arbetet utan sker fristående från detta. Under läsåret ingår följande mo-
ment i klassernas bokstavsscheman: 
 

• Djurens ABC-dikter.54

 

 Eleverna klistrar in en djurvers på den ak-
tuella bokstaven i sin skrivbok och ritar och målar en bild till.  

• Spåra bokstaven på olika sätt för att lära känna bokstavens form. 
Rubinens elever spårar bokstaven först med fingret och sedan med 
krita på ett A4-papper med en förtryckt bokstav, där pilar visar 
hur den ska formas. Medan eleverna spårar går läraren runt i 
klassrummet och kontrollerar att alla spårar bokstaven på rätt sätt 
innan de får gå vidare med nästa moment. Norrskenets elever spå-
rar bokstaven först i luften, sedan på ett ”spårakort” med en bok-
stav av sandpapper och till sist i Bokstavsboken A-Ö (arbetsbok). 
Också här går läraren runt och visar och korrigerar de elever som 
inte formar bokstaven på rätt sätt.  

                                                      
53 Intervju, 2005 05 17.  
54 Ingår i Norrskenets bokstavsschema 
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• Skriva stora och lilla bokstaven på ett A4-papper och sedan rita 
och måla fem saker som börjar på bokstaven på baksidan.55 Några 
elever skriver ord i anslutning till sina bilder redan från första bok-
stavsgenomgången. En bit in i november när klassen arbetar med 
V uppmanas alla elever att skriva orden till sina bilder: ”val kan 
du skriva, vi har jobbat med alla dom” eller ”hör ni (…) ord som 
ni kan skriva nu dom skriver

 

 vi (…) jättemånga bokstäver har vi 
jobbat med så dom kan allihopa”. 

• Träna bokstavsformen på whiteboardtavlan.56

 

 Läraren går med 
jämna mellanrum fram till tavlan för att kontrollera att eleverna 
skriver bokstaven på det sätt som hon tidigare demonstrerat. Hon 
visar, instruerar och uppmanar eleverna att tänka på att ”börja 
uppifrån” när de skriver bokstaven.  

• Vik–papper.57

 

 Eleverna viker ett A4-papper så att det blir fyra ra-
der som ska fyllas med bokstaven, två rader med stora bokstaven 
och två rader med lilla bokstaven.  

• Arbetsbok med ljudanalytiska och ljudsyntetiska övningar, där 
sambandet mellan ljud och bokstav tränas. Arbetsboken innehåller 
också formträning av den aktuella bokstaven.58

 
  

• Läsa en alfabetsbok med koppling till den aktuella bokstaven.59

 

 
Det finns en bok för varje bokstav och eleverna läser boken högt 
för läraren eller körläser tillsammans med läraren.  

• Finboken. Eleverna skriver rader med bokstaven, både den stora 
och den lilla, så fint de kan i en skrivbok.  

 
Eleverna arbetar i sin egen takt med bokstavsschemat under en vecka. In-
nan det är tillåtet att gå vidare med nästa moment visar de sin uppgift för 
läraren. På Rubinen belönas eleverna med en stjärna i nedre högra hörnet 
på pappret när de fullgjort en uppgift. Kön av elever som vill visa sina 
                                                      
55 Ingår i Rubinens bokstavsschema 
56 Ingår i Norrskenets bokstavsschema 
57 Ingår i Rubinens bokstavsschema 
58 På Rubinen används Trulles ABC och på Norrskenet används Bokstavsboken A-
Ö. 
59 Ingår i Norrskenets bokstavsschema 
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uppgifter för läraren och få en bekräftelse på att de kan arbeta vidare är 
stundtals lång i klassrummet. De elever som är klara med alla moment 
innan veckan är slut arbetar i extraböcker som innehåller övningar i ljud-
analys, ljussyntes och läsförståelse.60

De ovan beskrivna aktiviteterna utgör det sammanhang som ramar in 
arbetet med ljud och bokstäver i de båda undersökningsklasserna. Övning-
arna följer ett likartat mönster, men kan till viss del också variera såväl 
inom den enskilda klassen som mellan de båda klasserna. Exemplen är 
valda för att visa på ett tydligt framträdande mönster som ändå präglar 
arbetet med den grammatiska koden i de båda klasserna. 

 Några elever väljer ibland att skriva 
egna sagor när de är klara med arbetet kring en bokstav. Detta är dock inte 
något som förekommer vid de tillfällen jag besöker klassen. 

 

 
Bild 2. Exempel på bokstavsarbete i Rubinens förstaklass 

Bokstavsintroduktion – exemplet Norrskenet 
Nedanstående sekvenser är ett exempel på en bokstavsintroduktion i Norr-
skenets förstaklass. Det är några veckor in på höstterminen och läraren 
Carina har introducerat bokstaven O med hjälp av handdockan Alfons 
Åberg och O-saker från den ”hemliga väskan”. Detta är den tredje boksta-
ven i ordningen och tidigare har eleverna arbetat med A och S.  
 
 

                                                      
60 Ärtan-serien: Almqvist & Wiksell. 
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EXEMPEL 7:7 Hur låter O?  
 
1 Lä: ska vi först kolla om ni vet hur /<o>/ låter (.) få höra 
 [/o:/ ljudar eleverna i kör] 
2 Lä:  precis (.) kan /<o>/ låta på nåt annat sätt? 
3 FB: /’o/ [ljudar ett kort o] 
4 Lä: /’o/ kan det låta det kan det absolut göra (.) som i /’ost/ 
 [FB hörs ljuda /’o/ 
5 Lä: men 

6 F: vad är det? 

(.) /<o>/ är faktiskt en sån himla klurig bokstav det finns ett 
till ljud på /<o>/ (…) /<o>/ kan låta faktiskt på ett tredje sätt (.) det 
kan låta [o:] alltså långt /<o>/ eller [’o] men sen finns det ännu ett 
till sätt 

7 P: men det läste jag (.) jag försökte läsa det igår men jag kommer inte 
ihåg hur det lät 

8 Lä: det är /’å/ som ett kort /<å>/ 
9 Marcus: /’å/ vad /CO:LT/ 
10 FB: /’o/ 
11 Lä: så det kan låta /o:/ och precis som ni sa /’o/ eller /’å/ (.) men det där 

/’å/ ljudet det kan vi lära oss lite mer längre fram vilka ord som 
stavas med [blir avbruten] 

12 P: och 
13 Lä: och ja (.) det är ett bra exempel (.) ordet och

14 FB: neej 

 (.) stavas ju med 
[bokstaverar] /<o>/ /<c>/ /<h>/ (.) det tror jag många av er känner 
igen [reser sig och skriver ordet och på tavlan] det stavas ju så här 
(.) jag skriver lite stort så ni ser (.) och inte säger man /’ok/ [sätter 
sig igen] inte gör man 

15 Lä: neej man säger ju /’åk/ (.) så där låter /<o>/ i början det låter som 
/’å/ så det är en lite knepig bokstav det där ibland 

 

I denna sekvens riktar läraren uppmärksamheten mot bokstavens olika 
ljud. Eleverna är medvetna om att bokstaven kan uttalas med lång vokal 
(/o:/) och med kort vokal (/’o/), medan det tredje sättet /å/ blir svårare för 
eleverna att förknippa med bokstaven o. I exemplet illustreras hur ljud-
ningsstrategin kan ge upphov till svårigheter vid vissa ord som i det här 
fallet ordet och. Vid den här typen av icke-ljudenligt stavade ord är elever-
na inte hjälpta av ljudningstekniken vilket illustreras i denna sekvens. Lös-
ningen blir då att lära in ordet som en ordbild, vilket indirekt framgår av 
lärarens yttrande i rad 13. 
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Individuellt bokstavsarbete – exemplet Rubinen  
I denna sekvens möter vi Rubinens elever under ett arbetspass med boksta-
ven H. Eleverna sitter på sina platser vid borden och läraren står framme 
vid tavlan. Hon har just visat på tavlan hur man skriver bokstaven och 
noga påpekat att det är viktigt att man skriver lilla h rätt, så att man inte 
blandar ihop den med lilla n. ”Den är en hög bokstav fast den är liten”, 
säger läraren samtidigt som hon än en gång förevisar på tavlan. Innan ele-
verna får lov att sätta igång påminner hon om arbetsgången i bokstavs-
schemat:  
 
EXEMPEL 7:8 Vad gör man när man har spårat? 
 
1 Lä:  igår (.) så hann alla spåra (…) och vi gjorde inte längre än så för sen 

gick ni ut (…) så vad 

2 Sandra: jag räckte inte upp handen 

är det vi ska fortsätta med (…) vad gör man 
när man har spårat (…) Sandra?  

3 Lä: räckte du inte upp handen (.) nej (.) Lucy kommer du ihåg det? 
4 Lucy: man ska göra huller om buller och fem saker på baksidan 
5 Lä. exakt (…) på ena sidan huller om buller (.) det passar ju bra (.) huller 

det är också på h (…) huller om buller (…) på ena sidan (.) och fem 
saker på /<h>/ (.) och nu är det så att alla är så duktiga (.) så alla

 

 
skriver orden till (.) till bilderna(.) då tar ni fram penna och sudd 

Läraren delar ut ett A4-papper och eleverna börjar rita och skriva ord på 
H. Läraren och fritidspedagogen går runt bland borden eller sitter en stund 
hos någon elev som behöver hjälp. De svarar på frågor, visar, korrigerar, 
manar på och godkänner. Exempel på kommentarer som läraren riktar till 
enskilda elever är ”bra Gustav (.) jättebra” eller ”Elias, nej, nej snygga (.) 
inte såna (.) den är för slarvig”, eller ”nu 

I exemplet ovan arbetar eleverna med bokstaven H vilket innebär att de 
har kommit ganska långt in i arbetet med alfabetets bokstäver. Bokstavs-
arbetet följer fortfarande en tydlig rutin som läraren ofta påminner om och 
återkopplar till före arbetspasset startar eller medan arbetet pågår. Detta 
skapar en viss förutsägbarhet i de krav som eleverna möter, men skapar 
också en viss monotoni eftersom eleverna trots att de under tiden går vida-
re i sin skriftspråksutveckling ändå arbetar på samma sätt och efter samma 
rutiner med varje bokstav. De fasta rutinerna i bokstavsarbetet innebär att 
läraren får en central roll som den som upprätthåller rutinerna och kon-
trollerar resultatet av de olika momenten. Läraren blir det centrala navet 
kring vilken arbetet kretsar. Eleverna har inte helhetsbilden av vad som ska 
ske, utan påminns om vad de ska göra inför varje moment i bokstavsarbe-

kan du ta baksidan och göra fem 
saker (.) nu har du gjort jättemånga”(dvs. bokstäver). 
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tet. Eleverna blir i hög grad positionerade som utförare av förelagda upp-
gifter.  

Gustav, Filippa och Elias sitter under detta arbetspass vid samma bord 
och ritar och skriver, samtidigt som de småpratar med varandra om sina 
Absolute Kids.  
 
EXEMPEL 7:9 Du kan rita hockey 

 
1 Gustav:  så där 
2 Filippa: fem saker (…) du kan rita hockey 

nu är jag klar med havre 

3 Gustav: ja visst hockeygubbar med skydd [läraren kommer fram till deras 
bord] när vi kommer på /<j>/ ska jag skriva /järna/ 

4 Lä: ja vet du vad (.) alltså /järna/ stavas aldrig med (.) vilken /järna/ är 
det du tänker på (.) att du ska gärna

5 Gustav: grishjärna 
 komma eller 

6 Lä:  den som sitter här [pekar på sitt huvud] 
7 Gustav: nej grishjärna 
8 Lä: den stavas faktiskt med /<h>/ 
9 Filippa: /järna/ börjar på /<h>/ 
10 Lä: ja (.) den
11 Filippa: ja 

 hjärnan [pekar på huvudet] 

12 Lä:  ja 
13 Gustav: grishjärna då? 
14 Lä: alla sådana hjärnor som man tänker med börjar på /<h>/ 
15 Gustav: yes yes 
16 Elias: varför vill du göra en hjärna? 
 [Gustav är försjunken i tankar och svarar inte]  
 

Lite senare i samma sekvens sitter Filippa ensam kvar vid bordet. Hon 
knackar rytmiskt i bordet med knogarna och verkar uttråkad. 
 
17 Filippa: ska vi sluta med det här snart? 
18 Lä:  men lilla

[läraren kommer fram till Filippas bord och läser på hennes pap-
per samtidigt som hon pekar på orden] hjärta (.) halsband (.) hund 
(.) en till 

 gumman 

[läraren går därifrån, Filippa sitter en stund med hakan i handfla-
torna, övergår sedan till att syssla med sitt hår och verkar frånva-
rande] 

19 Filippa: [slår handen i bordet, frustrerat] men ååhh (.) jag vet inte vad jag 
ska göra 

 [Filippa fortsätter syssla med sitt hår. Efter en stund kommer lära-
ren fram till henne] 
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20 Lä: hör du du (.) ta och gör nu (.) vad ska vi säga (.) ett hallon (.) mm 
(.) så du kommer i [avbryter sig] 

 [Filippa börjar rita]   

 
I ovanstående sekvens kan vi se hur rit- och skrivuppgiften leder till en 
intressant diskussion mellan elever och läraren om ord och stavning. Det 
individuella bokstavsarbetet ger ibland också upphov till en viss frustration 
hos någon elev. Filippa frågar ”ska vi sluta med det här snart?” och ut-
trycker både verbalt och med sitt kroppsspråk att hon är uttråkad över 
situationen. Läraren läser från Filippas papper och uppmanar henne sedan 
att hitta på ett ord till (rad 2). Lite senare när Filippa uttrycker sin frustra-
tion genom att slå handen i bordet och utbrista att hon inte vet vad hon 
ska göra uppmanas hon av läraren att rita ett hallon. Filippa förefaller 
acceptera förslaget och börjar rita.  

När den här situationen utspelar sig är det en bit in på vårterminen i år-
kurs ett. Eleverna har avverkat ett stort antal bokstäver enligt samma 
mönster och bokstavsarbetet har blivit rutiniserat. Eleverna vet vilka upp-
gifter de ska arbeta med och i vilken ordning, även om läraren som vi kan 
se i exempel 7:7 vanligen påminner om detta inför varje arbetspass. Filip-
pas frustration kan självklart ses som ett uttryck för att hon i stunden fak-
tiskt inte vet vad hon ska rita och skriva och att hon när hon får tips av 
läraren kommer igång igen. En alternativ tolkning av situationen skulle 
kunna vara att Filippas frustration är ett uttryck för att denna rutinmässigt 
återkommande aktivitet inte längre erbjuder någon mening för henne.  
 
EXEMEPL 7:10 Diktamen  
 
I följande sekvens möter vi Norrskenets förstaklass när de arbetar med en 
övning i diktamensskrivning. Att skriva efter diktamen innebär att eleverna 
skriver ner de ord som läraren säger, ett i taget, på ett papper. Det är första 
gången som klassen arbetar med diktamensskrivning och läraren ger nog-
granna instruktioner kring hur övningen ska utföras. På tavlan står följan-
de skrivet: 
 
1. Hålen till vänster 
2. Den breda raden upp 
3. Skriv ditt namn på pappret 
 
Läraren ber tre olika elever att läsa varsin rad högt och klassen uppmanas 
att göra som det står på tavlan. Lärarens påpekande ”Se nu till att ni lägger 
pappret så hålen är till vänster” visar sig var komplicerat för många av 
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eleverna och läraren går runt och visar och instruerar. När alla så små-
ningom efter livliga diskussioner om vad som är höger och vänster lyckas 
lägga pappret med hålen åt ”rätt” håll kommer nästa uppmaning från 
läraren ”Då ska ni se till att vända pappret så att den bredaste raden 
kommer uppåt”, vilket också visar sig vara svårt. Återigen går läraren runt 
och instruerar och rättar till papper som ligger fel. Eleverna skriver sedan 
namn på sina papper och diktamensövningen kan börja. Läraren berättar 
att det ska vara tyst i klassrummet under övningen och att eleverna ska 
skriva ett ord på varje rad. De ord som läraren valt för övningen är korta 
ljudenligt stavade ord som innehåller bokstäver som man hittills arbetat 
med. Även ordbilder som man lärt in förekommer.  
 
1 Lä: kan ni skriva sol
 nästa ord nu (.) då skriver ni det på raden under (.) då kan ni 

skriva 

? [eleverna ljudar samtidigt som de skriver]  

ros (…) ros [eleverna ljudar och skriver] nu ska ni skriva jag 
(.) på nästa rad (.) 

2 Pelle:  [utan att räcka upp handen] hur ser /<j>/ ut?  
jag  

[läraren går fram till Pelle, håller pekfingret för munnen och pekar 
på bokstavsbilderna på väggen ovanför fönstret]  

3 Lä: nästa ord ni ska skriva är här (.) här [eleverna upprepar ordet och 
skriver] det känner ni väl igen sen era ordbilder va? här

4 B: men det är bara enkla ord  
  

5 Lä:  vi får ta svårare en annan gång  
[…] 

6 Lä:  och nu ett ord som är jättekrångligt egentligen (…) det här ordet 
får man nästan lära sig hur det ser ut (…) och jag vet att nästan 
alla här klarar av att läsa det när man ser det i en bok (…) men det 
är inte lika lätt och skriva faktiskt (…) men ni kan försöka ni som 
kan (…) och kan man det inte behöver man inte skriva det (…) o-
ch (…) hur stavar man till och (…) jag har en hund och

7 B:  [utropar] jag vet  

 en katt 
(…) skriv som ni tror annars bara (…) annars så behöver ni inte 
skriva det [eleverna pratar livligt med varandra och läraren tystar 
ner dem] jag kan ju visa er faktiskt  

8 Lä: ja jag vet men alla visste inte (…) det är ett jättekonstigt ord och 
jag förstår inte varför man en gång har börjat stava det så här (…) 
men så här stavas det [läraren skriver på tavlan och bokstaverar 
samtidigt] /<o-c-h>/ (…) så stavas och (…) jag kan väl göra en sån 
här runt [ritar en ring runt ordet] så kommer ni ihåg att det är en 
ordbild som man måste lära sig hur den ser ut [bokstaverar igen] 
/<o-c-h>/ (…) och

 

 [läraren föreslår sedan att eleverna skriver ordet 
och med rätt stavning bredvid sitt eget försök] 
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När eleverna har skrivit det sista ordet föreslår en pojke att de ska fylla 
resten av de tomma raderna på pappret med ord. Läraren bejakar detta 
och dikterar ytterligare några ord som eleverna skriver ner. Läraren fort-
sätter med att säga  
 
9 Lä: nu kommer jag att säga en mening (.) ni vet en mening med en 

punkt på slutet […] då ska ni skriva så här nu (…) jag ser en sol 
(…) ska ni skriva (…) 

 [eleverna ljudar och skriver] 
jag ser en sol 

10 Lä: här är ett hus  

 
Läraren svarar inte direkt på elevernas frågor om hur man skriver olika 
bokstäver utan pekar istället på bokstavsplanscherna på väggen. Hon tillå-
ter dock i viss mån att eleverna hjälper varandra med bokstäver som de 
inte kan. Eleverna uppmuntras vid flera tillfällen att lita på sig själva och 
skriva som de tror att ordet stavas och läraren uppmanar dem att ljuda och 
prova sig fram. 
 

11 Lä:  våga skriv som du tror (.) våga lita på dig själv (.) titta inte på 
andra skriv som du själv tror […] är du osäker (.) skriv som du 
tror

12 B: och ljudar  

 det ska vara (…) kolla inte på kompisen för det är inte intres-
sant (…) tänk på det (…) om man tittar på hur kompisen gör och 
bara skriver av hela tiden (…) om man alltid gör det då lär man sig 
nog inte lika mycket utan det är bättre att man försöker själv  

13 Marcus:  då får man ljuda tyst  
14 Lä: jaa (…) och det gör

15 P:  det blir bra och spara i sin portfoliopärm 

 ingenting att man skriver fel (…) det lär man 
sig ju också av  

16 Lä:  precis (…) exakt och då kan man öva på dom ord som man fak-
tiskt inte kunde stava (…) det är ju ett jättebra sätt och veta (…) oj 
då det här ordet det kunde inte jag (…) det här måste jag öva på 
(…) så kan man öva på det (…) det är ju jättebra 

 
Vid introduktionen av diktamensövningen som illustreras i ovanstående 
sekvens blir procedurfrågor framträdande. Stor uppmärksamhet fästs vid 
formerna för skrivandet, exempelvis hur pappret ska vändas för att hålen 
ska komma åt ”rätt” håll och vad som är upp respektive ner på pappret. 
Att lära sig följa lärarens instruktioner blir en del av själva skrivandet och 
en socialisation in i vad det innebär att vara en skrivande elev i just det här 
klassrummet. När det sedan kommer till själva innehållet i diktamen, att 
skriva de ord som läraren säger, försöker läraren skapa ett visst handlings-
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utrymme för elevernas utforskande skrivande genom att de uppmanas att 
”våga” och att ”skriva som de tror” (rad 11). Medan de yttre formerna för 
skrivandet inte ger eleverna något handlingsutrymme så skapas dock ett 
visst utrymme för elevernas eget prövande i själva skrivandet. Således är 
själva ramen för skrivandet snävt hållen medan det öppnas för en viss in-
nehållsmässig frihet. 

Metaspråkliga samtal  
I det empiriska materialet har också urskilts några situationer där lärare 
och elever eller eleverna i interaktion med varandra för metaspråkliga sam-
tal kring det de arbetar med. Att klara av att hantera och tala om språket 
och dess delar som om det vore ett objekt ses som grundläggande för att 
kunna delta i olika typer av metaspråkliga aktiviteter (Liberg 2006).  

Följande sekvens är ett exempel på ett metaspråkligt samtal som uppstår 
spontant med anledning av att Marcus i Norrskenets förskoleklass ställer 
en fråga om dagens schema, som sitter på väggen i anslutning till mattan 
där elever och förskollärare är samlade för att äta frukt. Schemat är utfor-
mat som små kort med text och bild vilka representerar de olika aktiviteter 
som är aktuella under dagen.  

 
EXEMPEL 7:11 Vad kommer på språkstegen? 
 

1 Marcus:  [tittar på dagsschemat på dörren] Sara (.) ska vi ha lunch efter 
fruktstunden? 

2 Fsk:  vi byter ju (.) ser ni att det är lite tomt här [pekar på schemat]  
3 FB:  ja 
4 Fsk:  och då byter vi (.) och då är det uteljuden (.) och så är det (.) ja 

dom andra som ska ha lite prat 
5 Marcus: ja men Trulle då? 
6 Fsk:  ljuden är ju Trulle (.) de kommer på stegen (.) ljudstegen (.) när vi 

klättrar uppåt lite grann (.) mm (.) vad var det längst ner (.) den 
nedersta stegpinnen (.) vad var det för nåt (.) kommer ni ihåg? 

7 B: mm 
8 Fsk:  det var ju länge sen tror jag 
9 Marcus:  [utan att få ordet] meningar 
10 Fsk: njaej 
11 B:  stavelser 
12 B:  det var nog tredje 
13 Fsk:  stavelser var innan (.) ja  
14 B:  det var fjärde 
15 Fsk:  var det med rim eller? 
16 FB:  jaa 
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17 Fsk:  är det rim (.) meningar (.) stavelser och ljud 
18 Marcus:  och ord 
19 Fsk:  och ord(.) oj (.) när var orden då? 
20 Marcus:  det var före ljud 
21Fsk:  mm 
22 Pelle:  näst sista 
23 Fsk:  mm (.) tänk vad ni kan om språket då (.) ni blir experter 

 
Marcus fråga ger upphov till ett spontant samtal om Trulle och vilka olika 
delaspekter av språket man hittills arbetat med. Samtalet visar att flera 
elever är i färd med att utveckla en metaspråklig förmåga att förhålla sig 
till och tala om språket och dess olika byggstenar på ett distanserat sätt. De 
använder skriftspråkliga begrepp som meningar, stavelser, ord och ljud när 
de resonerar om vad de hittills arbetat med och i vilken ordning de olika 
delarna kommer på ”språkstegen”. 

Den sekvens som följer är ett exempel på ett planerat och lärarlett sam-
tal om elevernas personliga lärandemål i Norrskenets förskoleklass. Vid 
höstterminens början formulerade eleverna med stöd av förskollärarna 
egna mål för vad de ville lära sig i förskoleklassen och de är nu samlade för 
att prata om hur det hela har gått. Förskollärare Sara inleder pratstunden 
med att erinra om vad ett mål är.  
 
EXEMPEL 7:12 Vad ville du lära dig och hur har det gått?  
 
1 Fsk: […] jo man har ett mål (.) jag hade ett mål när jag var sex år när 

jag hade fått min första cykel 
2 Sanna:  [utropar] ja  
3 Fsk:  kommer du ihåg Sanna? 
4 Sanna:  mm (.) ett mål (.) ja (.) vi cyklar till målet 
5 Fsk:  jag hade ett mål (.) att jag ville så himla gärna lära mig cykla  
6 Sanna:  [faller in i talet] cykla utan stödhjul 
7 Fsk:  ja (.) och hur gjorde
8 Jonna:  cykla (.) till målet 

 jag då? [Jonna räcker upp handen] Jonna? 

9 Fsk:  jag övade och övade och sen när jag kunde cykla utan stödhjul då 
hade jag nått mitt mål (.) då fick jag bestämma nåt nytt jag ville 
lära mig (.) och ni gjorde ju jättebra grejor och nu ska jag fråga om 
ni kommer ihåg  

 […] 
10 Fsk:  nu ska jag fråga Jonna (.) kommer du ihåg vad du ville lära dig 
11 Jonna:  mm (.) att rida och läsa och klockan 
12 Fsk:  hur har det gått då? 
13 Jonna:  jag har lärt mig klockan (.) och läsa också 
14 Fsk:  hur har du gjort då? 
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15 Jonna:  jag frågade mamma lite men sen så kom jag på 
16 Fsk: liksom (.) det blev (.) vad kul (.) för nu ska ni få (.) till eran den 

här fina som ni har gjort (.) jag visar din Jonna [håller upp Jonnas 
papper] här har Jonna skrivit [läser] det här vill jag lära mig (.) 
rida (.) läsa (.) och klockan (.) och hur hon skulle lära sig (.) då 
hade hon lite tips på att hon kunde ljuda och stava (.) gå på rid-
skola och att du kunde klockan lite och att du skulle fråga mamma 
(.) och då har du ju gjort mycket av det här (.) för här har jag skri-
vit en fråga [håller upp ett annat papper, pekar och läser] hur har 
det gått (.) skriv och rita [till Jonna] då kan ju du skriva att nu har 
jag lärt mig läsa (.) och jag kan klockan lite och (.) får du berätta 
hur det har gått  
[…] 

17 Fsk:  kommer du ihåg Svante vad du ville lära dig 
18 Svante:  nej 
19 Fsk:  du ville lära dig skriva läsa och simma (.) hur har det gått? 
20 Svante:  [förvånat] och skriva och läsa och simma? 
21 Fsk:  mm (.) kan du läsa nånting (.) känner du igen några bokstäver eller 

ord eller så? 
22 Svante:  mm (.) mamma 
23 Fsk:  mm 
24 Svante:  pappa 
25 Fsk:  ja 
26 Svante: eh (.) eh mormor 
27 Fsk:  dom har du redan skrivit här [pekar på Svantes papper] så dom 

tror jag att du kunde skriva och läsa redan innan 
28 Svante:  vad står det här då? [pekar på pappret] 
29 Fsk:  mamma och pappa (.) har du lärt dig några nya ord? 
30 Svante:  jaa (.) träd (.) frukt  
31 Fsk:  jaa(.) då kan du skriva och berätta hur det har gått (.) hur har det 

gått och lära sig simma då? 
32 Svante: bra 
33 Fsk:  går du på simskola? 
34 Svante:  mm 
35 Fsk:  då kan du skriva och berätta det där (.) eller rita 

  

Denna sekvens är ett exempel på hur förskollärare Sara i ett planerat sam-
tal om lärande återkopplar till de lärandemål som eleverna formulerade i 
början av läsåret. Sara inleder med att berätta hur hon själv som sexåring 
nådde fram till målet att kunna cykla genom att öva och öva. Mål i denna 
mening förefaller vara ett abstrakt begrepp för eleverna och i rad 4 ser vi 
hur Sanna tolkar innebörden i begreppet i en mer konkret mening som en 
geografisk plats, ”ett mål (.) ja (.) vi cyklar till målet”. Jonnas inlägg ”cykla 
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(.) till målet” i rad 8 kan förstås som ett svar på förskollärare Saras reto-
riska fråga ”och hur gjorde

Sara vänder sig först till Jonna med frågor om hon kommer ihåg vad 
hon ville lära sig, hur det har gått och hur hon har burit sig åt för att lära 
sig det hon ville (rad 10, 12, 14). Jonna minns att hon ville lära sig att 
”rida och läsa och klockan” och att hon nu har lärt sig två av dessa saker, 
klockan och att läsa. Den strategi hon använt sig av är att fråga mamma, 
men att hon sedan själv ”kom på” hur hon skulle göra. Sara håller upp 
Jonnas papper och läser upp de mål hon skrivit, ”ljuda och stava” samt 
”gå på ridskola” och hur hon skulle gå till väga för att nå dessa, ”fråga 
mamma”. Därefter håller Sara upp ett nytt papper där hon skrivit en fråga: 
Hur har det gått? Skriv och rita och ber Jonna att skriva och berätta vad 
hon lärt sig.  

 jag då?” (rad 7) eller möjligen som en fördröjd 
respons på Sannas tidigare inlägg.  

Sara vänder sig därefter till Svante med samma frågor. Svante kommer 
inte ihåg vad han ville lära sig och Sara läser från hans papper, ”du ville 
lära dig skriva, läsa och simma”. Svante upprepar orden med en viss för-
våning (rad 20). På Saras fråga om han kan läsa någonting eller känner 
igen några bokstäver eller ord svarar Svante ”mamma” (rad 22), ”pappa” 
(rad 24) och ”mormor” (rad 26). Sara påpekar att han nog kunde läsa och 
skriva dem redan tidigare eftersom de står på pappret. På frågan om han 
lärt sig några nya ord svarar Svante ”träd” och ”frukt” (rad 29) och Sara 
uppmanar även honom att skriva och berätta vad han lärt sig.  

Här inbjuds barnen således att reflektera över vilka strategier och resur-
ser de har använt sig av för att lära sig det de ville under läsåret i förskole-
klass. Exempel på lärandestrategier som Sanna och Svante utnyttjat är att 
”fråga mamma”, ”ljuda och stava”, ”gå på ridskola” och ”gå på simsko-
la”.  

Aktiviteten fortsätter med att eleverna individuellt får i uppgift att rita 
och skriva om vad de har lärt sig under läsåret med utgångspunkt i de mål 
de formulerade i början av höstterminen. Eleverna sitter vid arbetsborden 
och förskollärare Sara går runt och tipsar och svarar på frågor.  
 
EXEMPEL 7:13 Vad har du lärt dig? Rita och skriv. 
 
1 Svante: vad skulle man göra? 
 [fsk sätter sig hos Svante] 
2 Svante: hur gör man? 
3 Fsk: du kan skriva (.) jag går i simskola 
4 Svante: hur gör man när man simmar då? 
5 Fsk: jag går i simskola (.) kan du skriva det själv? 



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 141 
 

6 Svante: ja 
7 Fsk: då hämtar jag en penna så skriver jag före 
8 Svante:  hur gör man en simskola? 
9 Fsk: men man får väl vara i vattnet kanske bara 
10 Svante: många vågor 
11 Fsk:  mm (.) nu skriver jag före (.) då skriver jag så här [skriver och 

säger samtidigt] jag (…) går (.) du gör ditt bästa Svante (.) du kan 
använda färgpennor (…) här har jag skrivit [lägger lappen framför 
Svante, pekar längs orden och läser] jag går i simskola 

 
Förskollärarens ambition med uppgiften är att eleverna ska reflektera över 
sitt eget lärande genom att rita och skriva om vad de har lärt sig under 
läsåret. I det gemensamma samtal som föregick den individuella uppgiften 
riktade sig läraren till varje enskild elev med frågor för att påminna om de 
mål som de formulerade i början av läsåret och uppgiften är sedan att rita 
och skriva om hur det hela har gått. Svante förefaller dock inte riktigt för-
stå vad som förväntas av honom och han ställer frågor om vad han ska 
göra (rad 1, 2). Förskolläraren slår sig ner hos honom och lotsar honom 
genom uppgiften. Hon föreslår vad han ska skriva (rad 3) och skriver se-
dan meningen på en lapp som Svante förväntas skriva av. Förskollärarens 
kommentar i rad 11, ”du gör ditt bästa Svante”, implicerar att Svante inte 
visar något större engagemang i rituppgiften, kanske beroende på att han 
faktiskt inte har grepp om vad han ska göra och vad uppgiften syftar till.  

Ovanstående sekvens kan också ses som exempel på en aktivitet där ri-
tandet och skrivandet används funktionellt som ett redskap för att utveckla 
elevernas förmåga att reflektera över sig själva och sitt lärande och inte 
primärt syftar till skrivträning.  

 
Bild 3. Svante skriver och ritar vad han lärt sig under läsåret i förskoleklass. 
 
Centralt för läraren Kristina i Rubinens förstaklass är att eleverna känner 
mening med och förstår varför de ska läsa och skriva och hon ser som en 
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viktig uppgift att visa nyttan av att kunna läsa och skriva. Hon beskriver 
många elever i klassen som ”språkligt svaga” och menar att hon därför 
ägnar mycket tid åt att prata med eleverna om syftet och meningen med att 
läsa och skriva och varför man ska lära sig olika saker. Tidigt på höstter-
minen utspelar sig följande samtal i Rubinens förstaklass. Klassen arbetar 
med bokstaven S, som är den första i ordningen, och läraren Kristina frå-
gar eleverna varför man ska lära sig alfabetet.  
 
Exempel 7:14 Varför ska vi lära oss alfabetet?  
 
1 Lä: nu har vi pratat om S och sjungit om S (…) varför håller vi på med 

S och gör olika saker (…) vad ska vi använda bokstäverna till? 
 [Arta får ordet] 
2 Arta: så man ska kunna alfabetet 
3 Lä: varför ska vi kunna alfabetet? 
4 Arta:  för att vi ska lära oss läsa och skriva 
5 Lä: när man går i ettan jobbar man mycket med bokstäverna och det 

är för att man måste lära sig läsa och skriva för att man ska klara 
sig sen i skolan 

6 Johan: man ska lära sig läsa 
 

På Kristinas fråga om varför man ska kunna alfabetet svarar Arta att det är 
för att man ska lära sig läsa och skriva. Artas svar i rad 4 och Kristinas 
uppföljning i rad 5 uttrycker en vanlig föreställning om och förväntan på 
vad det innebär att börja första klass. Av tradition har det i första klass 
handlat om att först knäcka den så kallade läskoden och automatisera sitt 
läsande och skrivande för att i ett senare skede, när man tillägnat sig dessa 
färdigheter, få använda läsandet och skrivandet i ett kunskapssökande 
arbete.  

Nedanstående sekvens är ett exempel på hur elever interaktion med var-
andra ger uttryck för att de är i färd med att utveckla sin metaspråkliga 
förmåga. Under det individuella arbetet med bokstaven H samtalar Gustav 
och Filippa i Rubinens förstaklass om vilken bokstav som kan tänkas vara 
på tur i bokstavsschemat: 
 
EXEMPEL 7:15 Hoppas det är G nästa gång 
 
1 Gustav: hoppas att det är G nästa gång (…) grön (.) då kommer jag och 

måla mest grönt 
2 Filippa: hallå (…) du kan inte göra det för G ligger precis bredvid H [pekar 

på alfabetet som sitter ovanför whiteboardtavlan] så det är inte G 
nästa gång 
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Filippa förefaller, till skillnad från Gustav, vara klar över att genomgången 
av bokstäverna inte följer den alfabetiska ordningen och eftersom bokstä-
verna G och H kommer efter varandra i alfabetet så drar hon slutsatsen att 
det inte kan vara G som är aktuell nästa gång. Filippa tar hjälp av alfabetet 
på väggen, vilket ger en visuell bild av bokstavsordningen, för att stödja sin 
slutsats. Gustavs förhoppning om att de ska arbeta med G nästa gång kan-
ske kan kopplas till att det är begynnelsebokstaven i hans namn och där-
med ligger honom nära.  

Analys av praktiker om den grammatiska koden ställs i centrum 
Det centrala temat i detta kapitel är arbete med den grammatiska koden. 
Temat i sig präglas naturligt nog av vissa strukturer och en viss systematik. 
Övningar som inriktas mot den grammatiska koden avser att underlätta 
för eleverna att förstå sambandet mellan talat och skrivet språk, dvs. att 
förstå hur skriftspråkets delar tillsammans bygger upp ord, meningar och 
texter. I kodningen är det språkets syntaktiska och grammatiska bestånds-
delar som är centrala och därmed avgränsas också textpraktiken till vissa 
aspekter, medan andra lämnas utanför. Analysen kommer att ske utifrån 
tre dimensioner: bredd i repertoaren av literacyhändelser, elevernas möjlig-
heter till fördjupning i och kontroll av olika literacyhändelser och utrymme 
för elevernas kreativitet i olika literacyhändelser. 
 

Bredden i repertoaren  
I analysen av arbetet med den grammatiska koden framkommer att lärarna 
i undersökningens klasser på olika sätt återkommande uppmärksammar 
språkets olika beståndsdelar; meningar, ord, stavelser och ljud liksom rela-
tionen fonem – grafem. I förskoleklass har träning av språklig medvetenhet 
en framträdande plats i verksamheten under hela läsåret. Arbetet sker på 
ett strukturerat sätt och innehåller språkövningar som exempelvis handlar 
om att förstå vad en mening och vad ett ord är, meningars längd, att seg-
mentera meningar i ord, sammansatta ord, klappa stavelser, identifiera 
första ljudet eller sista ljudet i ord och hitta på ord på en viss bokstav. Det 
finns en bredd och en uppfinningsrikedom i repertoaren på så sätt att lä-
rarna strävar efter att finna på många olika sätt att träna den språkliga 
medvetenheten. Däremot är själva träningens fokus smalt, det är samma 
avgränsade färdigheter som tränas på flera olika sätt, medan andra kompe-
tenser lämnas utanför. Språkövningarna har en formell prägel där man 
arbetar med språkets olika delar i en bestämd ordning, medan aktiviteter 
som syftar till att utveckla textmedvetenhet i vidare mening och en förstå-
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else för skriftspråkets kommunikativa funktion förekommer i mindre ut-
sträckning. 

I årskurs 1 utgör bokstavsinlärningen det helt centrala innehållet i un-
dersökningens klasser. I Rubinen-klassen undervisades om bokstäver även i 
förskoleklass på ett likartat sätt som i årskurs 1, men inte lika omfattande. 
Lärarna i respektive klass undervisar på ett ingående sätt om bokstävernas 
formella egenskaper, dvs. bokstavsnamn, bokstavsljud och hur de formas. 
De olika aktiviteter som genomförs i anslutning till varje enskild bokstav, 
såväl gemensamma som individuella, har som syfte att på olika sätt befästa 
kopplingen mellan ljud och bokstav. Formträning av bokstaven samt ljud-
analytiska övningar i form av språklekar, sånger, verser och arbete i ar-
betsböcker och på arbetsblad ingår i bokstavsarbetet och är lika för alla 
elever och för alla bokstäver. I båda klasserna läser eleverna parallellt med 
bokstavsarbetet texter i form läsläxor i läseböcker och enkla bredvidläs-
ningsböcker anpassade efter elevernas olika läsförmågor. När det gäller 
innehållet i bokstavsinlärningen visar analysen att det både blir en smal 
repertoar, vad gäller olika övningssätt, och ett smalt fokus, vad gäller vad 
som ska övas. De meningserbjudanden som eleverna möter begränsas där-
med till färdighetsträning av vissa avgränsade aspekter av språket.  

Möjligheter till fördjupning i och kontroll av literacyhändelser  
Arbetet med den grammatiska koden i undersökningens klasser ingår inte i 
ett vidare kunskapssammanhang, som exempelvis ett temaområde, utan 
har mer karaktären av ”arbetspass” som planeras med det primära syftet 
att träna olika färdigheter som bokstavskunskap och kodning. Det som 
utgör det övergripande sammanhanget är snarast själva ordet ”Trulle”. 
Genom att använda begrepp som ”Trullebok”, ”Trulleplatser”, ”prata om 
Trulle” osv. så formas en igenkänning hos eleverna. Även om de inte vet 
exakt vad som ska hända när de sätter sig på mattan så känner de igen 
inramningen och karaktären på övningarna och de vet att de ska arbeta 
med språket utifrån ”Trulle”. Bokstavsarbetet följer en tydlig rutin som 
läraren påminner om innan arbetspasset startar eller under ett arbetspass, 
vilket skapar en viss förutsägbarhet i de krav som eleverna möter. Som 
framgår av de exempel som presenteras i detta kapitel är språkövningarna 
tydligt lärarledda. Eleverna vet att det i första hand är ”fröken” som äger 
talutrymmet och är den som fördelar ordet. I övningarna blir det viktigt att 
räcka upp handen, att kunna vänta på sin tur och att kunna lyssna på var-
andra och på läraren. Elevernas utrymme att ta egna initiativ inom ramen 
för bokstavsarbetet ter sig relativt begränsade genom att det finns tydliga 
regler för rutinerna i vad som ska göras och hur det ska göras. I språklekar 
och ljudanalytiska övningar inbjuds eleverna att delta mer aktivt i skapan-
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det av aktiviteten. Således inbjuds eleverna att delta med egna initiativ 
inom väl avgränsade områden, som t ex att hitta på egna ord till det bok-
stavsljud som för tillfället är aktuellt för gruppen att ”träna på”. Arbetssät-
tet innebär att det är pedagogen snarare än eleven som i hög grad har kon-
trollen över de skriftspråkliga aktiviteterna. Eleverna blir deltagare i men 
inte medskapare av de praktiker de ingår i.  

Arbetet med den grammatiska koden i undersökningens klasser kan be-
skrivas som aktivitetsgrundad eller med Bergöös (2005) ord som en göra-
kultur. Eleverna deltar i en kedja av aktiviteter som är inriktade mot språk-
träning. Detta ger ett visst sammanhang och en viss variation i de aktivite-
ter som erbjuds, men riskerar också att reducera läsande och skrivande till 
att handla om att i en bestämd ordning genomföra ett antal uppgifter, som 
inte har någon koppling till ett vidare innehållsligt och kunskapssökande 
sammanhang. 

Utrymme för elevernas kreativitet  
De aktiviteter som ingår i arbetet med den grammatiska koden har en for-
mell prägel och ger i sig relativt begränsade möjligheter till för elevernas 
kreativitet. I Norrskenets förskoleklass skriver eleverna återkommande 
egna meningar till en bild som läraren i förväg klistrat in i elevernas skriv-
böcker (exempel 7:3). Eleverna får här använda bokstäverna i ett funktio-
nellt skrivande för att skapa egna små texter, men de kreativa möjligheter-
na och integrering av elevernas egna intressen och kunskaper blir ändå 
begränsade genom att skrivandet utgår från en given bild som är lika för 
alla elever. Det innebär att det inom arbetsfältet med den grammatiska 
koden inte ges något egentligt utrymme för eleverna att själva skapa me-
ning utifrån ett aktivt förhållningssätt till sin text eller bild. Utrymmet för 
eleven att inta rollen som kritisk textutforskare hänger i hög grad samman 
med graden av kontroll som diskuterats ovan. När eleven har en låg grad 
av kontroll över vad som ska skrivas eller ritas och förstås så minskar ock-
så utrymmet för eleven att gå in i aktiviteten som medskapare. Det blir 
snarare utförarens roll som återstår för eleven att anta. Så även om det 
finns ett kreativt inslag i flera av praktikerna genom att eleverna ska kom-
ma på ord som börjar/slutar på en viss bokstav, rimord etc. eller att ut-
trycka sig i bild etc. så begränsar formerna eller inramningen av aktiviteten 
vad som blir möjligt att göra. Ett annat sätt att uttrycka det begränsade 
utrymmet för eleven i arbetet med den grammatiska koden är att det blir 
svårt för eleven att utveckla sin identitet som funktionell textanvändare 
eftersom tyngdpunkten läggs på träning av något som ska komma till an-
vändning senare, i stället för på användning av skriven text i ett bestämt 
syfte här och nu.  
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8. Skrivpraktiker  
 
 
 
 
I följande kapitel analyseras literacyhändelser där elevernas skrivande står i 
fokus. Syftet är att belysa vad eleverna skriver om, för vilka syften de skri-
ver samt det sociala sammanhanget som omger skrivandet. Det övergri-
pande temat i detta kapitel är textanvändning, men de valda exemplen 
analyseras också utifrån de tre övriga textpraktikerna: kodning, menings-
skapande och kritisk textutforskning, som tillsammans utgör nödvändiga 
resurser för barn och ungas skriftspråksutveckling (Luke & Freebody 
1999). Analysen kommer att ske utifrån de tre dimensionerna: bredd i 
repertoaren av literacyhändelser, elevernas möjligheter till fördjupning i 
och kontroll av olika literacyhändelser och utrymme för kreativitet i olika 
literacyhändelser. 

Praktiker för textanvändning i förskoleklass och årskurs 1  
Skrivförmåga är ett komplext begrepp som omfattar allt från att kunna 
forma bokstäver till att skriva texter i olika genrer anpassade efter syfte, 
situation och mottagare. Det skrivande som urskilts i de undersökta klas-
serna kan i huvudsak beskrivas som ett formellt skrivande som till övervä-
gande delen sker i färdigproducerade läromedel och där träning av ljud och 
bokstäver står i fokus för aktiviteten, men det förekommer också ett mer 
funktionellt skrivande där eleverna har större utrymme att själva formulera 
ett innehåll. Detta mer ”fria” skrivande hålls dock vanligen inom en på 
förhand given ram utifrån lärarens anvisningar. I det här kapitlet utgår 
analysen från texter som representerar ett mer funktionellt skrivande. Det 
kan t.ex. handla om att skriva om en bild eller om ett ämne som är bestämt 
av läraren, t.ex. ”Hur ska en vän vara?” och ”Skriv vad du är bra på”. Det 
kan också handla om att skriva en faktatext antingen gemensamt i klassen, 
tillsammans med någon kamrat eller enskilt, t.ex. en faktatext om igelkot-
ten.  

Berättande skrivande – att lära sig hantera genrekrav 
Att skriva berättelser och sagor är en vanligt förekommande texttyp eller 
genre61

                                                      
61 Enligt Gibbons (2006, s 82) har en genre ett specifikt syfte, en övergripande 
struktur, specifika språkliga drag och den delas av dem som ingår i samma kultur.  

 i de tidiga skolåren. Förebilder för berättelserna har eleverna som 
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regel fått i möten med böcker och filmer i hem och skola, men också i var-
dagliga samtal. Sagans klassiska komposition och fasta struktur kan utgöra 
ett stöd när eleverna ska skriva egna sagor och berättelser.  

I följande exempel möter vi eleverna i Rubinens förstaklass och deras lä-
rare Kristina. De är samlade i en ring på mattan och Kristina ska introdu-
cera sagoskrivning som är en ny aktivitet för flera av eleverna i klassen. 
Det är i mitten av vårterminen och alla elever ska för första gången skriva 
en egen saga. Tidigare under läsåret har de elever som klarat av sitt bok-
stavsarbete på snabbare tid än den avsatta erbjudits att skriva sagor. Kris-
tina berättar i ett samtal att hon medvetet väntat med att låta alla elever 
skriva egna texter, då flera av dem visat ett tydligt motstånd mot att skriva. 
Det var, enligt Kristina, många elever som ”bara vägrade och skriva i bör-
jan”. Kristina beskriver skrivmotståndet på följande sätt: 

 

på nåt sätt har läsningen blivit vägen in i skrivningen (…) dom kunde så lite 
(.) ljud och bokstäver så att dom vågade på nåt sätt inte alls förlita sig på 
det (.) jag har alltid annars skriv (.) skriv gärna och det var jag kan inte och 
jag vet inte (.) och jag har (.) men prova liksom så här skriv så där (.) jag 
kan inte (.) så jag la faktiskt ner det på det sättet då som jag gjort förut jag 
kände bara att i den här gruppen var det inte okej (.) i början var det jätte (.) 
jätte jättesvårt alltså (…) det var flera stycken som bara liksom (.) inte jag 
jag kan inte jag vet inte (…) dom vägrade bara (.) nu skriver dom ju allihopa 
för att nu känner dom sig (.) nu är dom liksom säkra och dom behärskar på 
nåt sätt verktygen (.) så att (.) jag tror att det är liksom olika från grupp till 
grupp man kan inte ha nån mall som man går efter och tro att så här är det 
(…) jag menar dom som kan skriva dom har ju fått skriva (…) men att en 
del gick inte liksom att (.) forcera eller få till det här att skriva (…) dom be-
hövde känna liksom att dom på nåt sätt visste vad det var dom gjorde (in-
tervju, 2005 05 17). 

 
När nedanstående sekvens börjar har klassen just avslutat en gemensam 
bokstavslek och Kristina reser sig från mattan för att hämta det material 
som hon behöver för att introducera sagoskrivandet, närmare bestämt 
framsidor till elevernas sagoböcker som fritidspedagogen Karin tillverkat 
på förhand. Kristina hittar emellertid inte dessa utan hämtar istället vita 
A4-papper och går tillbaka till mattan. Hon berättar för eleverna att alla 
ska ”börja med något som har med B att göra” när de är klara med veck-
ans bokstavsarbete. Vidare berättar hon att eleverna på det föräldramöte 
som snart ska gå av stapeln ska läsa upp sagor som de skrivit själva och att 
det nu är dags att börja med sagoskrivandet. Kristina och fritidspedagogen 
Karin har bestämt att sagorna ska handla om björnar. 
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EXEMPEL 8:1 Björnsaga  

 

1 Lä:  då är det så här att Karin har gjort jättefina framsidor fast jag vet 
inte var hon har lagt dom (.) dom är gula och sen är det en björn 
på (.) nästan som den här [håller upp en liten leksaksbjörn] det ska 
alltså vara en björnsaga (.) det har vi bestämt att det ska handla 
om björnar 

2 F:  får man måla på framsidan? 

3 Lä:  framsidan kanske du inte får måla, men du kan måla på den här 
sen [håller upp en ”sagobok” med tomma blad] du kan väl få måla 
din björn om du vill 

4 Clara:  får man fylla i björnen? 

5 Lä:  jaa det får man (.) men alltså det viktiga är att alla sagor ska hand-
la om björnar (.) sen vad som ska hända i dom här sagorna det be-
stämmer ni (.) men när man är färdig med B då ska man börja 
skriva den här sagan om en björn (.) och då gör vi så att då tar 
man ett vitt papper (.) titta här [håller upp en ”skrivbok” tillver-
kad av hopvikta papper] den här har ingen framsida vi sätter på 
framsidan sen utan då börjar man och rita och skriva [pekar och 
bläddrar] sidan ett (.) sidan två (.) sidan tre (.) och sidan fyra och 
en del som inte har skrivit så många sagor då kanske man bara 
skriver en mening det får man göra om man tycker att det är svårt 
att skriva (.) då kanske man skriver en mening och ritar en bild 
men en del har ju skrivit massor med sagor (.) en del har skrivit tio 
eller femton sagor och då kan man naturligtvis skriva väldigt 
mycket (.) så dom kommer inte att se likadana ut fast det är björn-
sagor allihopa dom kommer att vara olika (.) sen ska vi fråga om 
vi inte kan få läsa upp våra sagor för sexåringarna också och träna 
oss lite innan föräldramötet så ni blir jätteproffsiga (.) sen gäller 
det här när man skriver dom här sagorna nu då måste alla skriva 
så snyggt man kan  

6 FB:  (ohörbart)  

7 Clara:  får man skriva med skrivstil? 

8 Lä: nej 

9 Clara:  men vad heter det (.) såna där små bokstäver? 

10 Lä:  ja små bokstäver får du skriva men du får inte skriva med skrivstil 
vi skriver med vanliga bokstäver nu då så länge (.) men alltså det 
är så att alla måste kunna läsa dom här sagorna så att dom ska 
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vara jätteproffsiga (.) snyggt och fint och sen är det helt efter hur 
mycket man kan men de ska handla om en björn alltså  

Läraren upprepar flera gånger att sagan ska handla om björnar men att 
eleverna är fria att själva hitta på handlingen. Hon påpekar också att sa-
gorna kommer att bli olika långa beroende på hur van man är att skriva 
sedan tidigare, men att detta är helt i sin ordning. Därefter leder Kristina in 
samtalet på sagan som textgenre.  

 

11 Lä: sagan kan handla om en björn, två björnar och många björnar (.) 
det bestämmer ni men den måste handla om björnar på nåt sätt (.) 
och vad är det som är viktigt i en saga när man skriver en saga (.) 
vad måste man tänka på (.) som måste finnas i alla sagor för att 
det ska vara roligt och läsa dom? Tom? 

12 Tom:  slut 

13 Lä:  ett slut ja nånstans men vad måste finnas först då (.) Clara? 

14 Clara:  fantasi 

15 Lä: ja man måste ha fantasi men då säger en del kanske (.) jag har 
ingen fantasi (.) och då då kan man ju skriva lite fakta om en björn 
och då behöver man ju inte ha så mycket fantasi men ändå måste 
det finnas nånting (.) slutet det var jättebra men det tycker jag är 
del tre… vad är det som är ettan och tvåan i så fall? vad är ettan 
(.) Annette? 

16 Anette: början 

17 Lä:  en början ja där man talar om vad det handlar om och vilka det 
handlar om och var dom är kanske och vad är det i mitten? (.) 
Robin vad tror du att det ska vara i mitten? 

18 Robin:  jag räckte inte upp handen 

19 Lä: nej men jag frågar dig ändå om du hade nån idé? 

20 Robin: nej 

21 Lä:  Clara? 

22 Clara:  först handlar det (.) säger man (.) det var en gång en björn som 
bodde i en skog och sen så får man veta hur björnen gör och hur 
den beter sig och så  

23 Lä:  vad som hände (.) det måste ju hända nånting i en saga annars är 
det så här (.) jaha det var en gång en björn som hette (.) Berit (.) 
Berit bodde i en grotta sen var sagan slut (.) hur roligt var det att 
läsa [FB fnissar] det hände ju ingenting 
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24 Fabian:  [fnissar] det var jätteroligt 

25 Lä: nej det är inte roligt det ska verkligen (.) det ska hända nånting en 
början och i början talar man om vem sagan handlar om och var 
det är nånstans (.) vart det här händer (.) och i mitten vad som 
händer och på slutet sen hur blev det sen  

 […] 

 [Johan räcker upp handen och får ordet av läraren] 

26 Robin: [avbryter] får vi inte börja snart? 

27 Lä:  sssch 

28 Johan:  det kanske är någon som dör 

29 Lä:  ja om det är en sorglig saga så kan det hända att dom dör ja precis 
då blev det en sorglig saga (.) det kan ju vara en rolig saga eller en 
sorglig saga det bestämmer ni (.) en spännande saga (.) lite otäck 
saga (.) det kan det också vara det får man bestämma själv 

30 Arta:  ja men då blir man rädd  

31 Lä:  så läskigt behöver du kanske inte skriva så att inte du vågar läsa 
och de andra inte vågar höra (.) det är lite läskigt tycker jag [FB 
fnissar] du kan ta en lite lagom läbbig då (.) okej (.) är det nån som 
har några (.) för nu är det så här att idag så kommer flera stycken 
att bli klara med B och då vill ju jag att ni ska veta precis vad ni 
ska göra (.) alla vet det? 

32 FB  ja 

33 Lä:  bra (.) då får ni börja jobba då 

 

Eleverna hämtar sina arbetsuppgifter och sätter sig på sina platser vid bor-
den. Två elever, Victoria och Tom, är klara med alla moment kring bok-
staven B och börjar på uppmaning av läraren med sina björnsagor. Det 
råder en lugn stämning i klassrummet, då och då reser sig någon elev från 
sin plats för att visa sin uppgift för Kristina innan de får fortsätta med 
nästa moment. Kristina och Mona går runt i klassrummet och instruerar, 
tipsar och svarar på frågor. Efter en stund stannar Kristina till hos Tom 
som förefaller ha svårt att komma igång med sagoskrivandet och frågar 
honom: ”Hur brukar sagor börja?”, varpå Tom lite uppgivet svarar ”Jag 
kan inte skriva nån saga”. Kristina upprepar sin fråga: ”Hur brukar sagor 
börja, Tom?” (ohörbart vad Tom svarar). Efter en kort paus fortsätter 
Kristina: ”Vill du låna en linjal och göra streck och skriva på?”, varefter 
hon riktar uppmärksamheten mot ett par andra elever som köar bredvid 
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henne för att visa sina papper. Under lektionen hinner ytterligare några 
elever slutföra arbetet med bokstaven B och börja med sina sagor.  

Knappt en månad efter den ovan beskrivna introduktionen har alla ele-
ver skrivit klart sina sagor och det har blivit dags för eleverna att läsa upp 
dem i klassen som en ”generalrepetition” inför det föräldramöte som ska 
äga rum samma kväll. En elev i taget får ta plats på en pall framför klassen 
och läsa sin saga. Läraren står bredvid och uppmuntrar, stöttar när någon 
stakar sig och uppmanar varje elev att läsa högt och tydligt så att alla hör. 
Läraren upprepar vid flera tillfällen att det är viktigt att träna så att man 
känner sig säker på det man ska göra. Läraren ber Joakim komma fram 
och läsa sin saga. Joakim ställer sig på pallen: 
 
EXEMPEL 8:2 Uppläsning av sagor 

 

34 Lä: okej (…) sch [hyssjar på en elev som pratar högt] 

35 Joakim:  [läser] Det var en gång en björn som var ensam [visar bilden] 

36 Lä: en ensam liten björn (…) det är många ensamma björnar och det 
är många björnar som går vilse tycker jag 

37 Joakim: [vänder blad och läser sedan] Det var en gång en björn som var 
ensam 

och ensam 

och ensam 

och ensam 

38 Lä: förstår

39 FB: jaa 

 ni hur ensam han är? 

40 Joakim: [läser] till slut fick han en kompis 

41 Lä: vilken tur (.) för man tycker lite synd om den här lilla björnen som 
är såå

42 Natalie: ensam och ensam och ensam 

 ensam 

43 Lä: [faller in i Natalies tal] jaa när man skriver så som Joakim har 
gjort då förstår man verkligen att han är så ensam den här stackars 
lilla björnen 
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Bild 4. Exempel på björnsaga i Rubinens förstaklass; Den ensamma björnen. 
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I den ovan beskrivna sekvensen introduceras sagoskrivning för första gång-
en som aktivitet för hela klassen. Eleverna har tidigare under läsåret mött 
sagan som genre i form av lärarens högläsning. Några elever har under 
läsåret skrivit sagor om det blivit tid över efter avklarat bokstavsarbete, 
medan flertalet elever i klassen inte tidigare prövat på denna form av skri-
vande. 

Sekvensen inleds med att läraren Kristina berättar att hon tillsammans 
med klassens fritidspedagog Karin har bestämt att sagorna ska handla om 
björnar (rad 1). De frågor som eleverna ställer i denna inledande fas av 
introduktionen är riktade mot uppgiftens form, t.ex. om de får måla fram-
sidan (rad 2), fylla i björnen (rad 4), skriva med skrivstil (rad 7) eller skriva 
med små bokstäver (rad 9). Läraren går med på att de får måla björnen på 
sagobokens framsida (rad 3) och att de skriver med små bokstäver (rad 
10), däremot inte att de skriver med skrivstil (rad 8, 10). I ett längre inlägg 
(rad 5) går Kristina noggrant igenom hur uppgiften ska genomföras med 
avseende på form och struktur. Kristina påpekar också att längden på sa-
gorna kommer att bli olika beroende på hur van man är att skriva. Hon 
berättar också att de ska läsa sina sagor för förskoleklassen som en träning 
inför föräldramötet och att alla måste skriva så snyggt de kan. I rad 10 
påpekar hon återigen att sagorna ska vara ”jätteproffsiga” och att man 
måste skriva ”snyggt och fint”.  

Läraren för därefter in samtalet på sagans berättelsestruktur och frågar 
vilka delar som måste finnas med i en saga för att den ska vara rolig att 
läsa (rad 11). Eleverna föreslår ”slut” (rad 12) och ”fantasi” (rad 14). Lä-
raren bekräftar svaren och öppnar för att man kan skriva fakta om en 
björn om man inte tycker man har så mycket fantasi. Läraren påpekar 
sedan att slutet är ”del tre” och undrar vad som är ”ettan och tvåan”. På 
frågan vad som är del ett svarar Annette ”början” (rad 16) och läraren 
följer upp svaret med att förklara vad en början ska innehålla (rad 17). 
Läraren riktar sig sedan till Robin och undrar vad det ska vara ”i mitten”. 
Han protesterar dock mot att läraren frågar honom utan att han räckt upp 
handen. Läraren ger då ordet till Clara som för in sagans klassiska inled-
ningsformel ”det var en gång” i sitt försök att förklara hur sagor börjar 
(rad 22). Läraren fyller i Claras svar genom att än en gång påpeka att sa-
gor måste ha en handling, för att den ska vara rolig att läsa (rad 23, 25). 
Johan, som inte yttrat sig tidigare under samtalet, räcker upp handen och 
får ordet. Hans förslag, ”det kanske är någon som dör” (rad 28), bekräftas 
av läraren som säger att om det är en sorglig saga kanske någon dör. Lära-
ren vidareutvecklar sedan Johans inlägg och påpekar att sagan kan vara 
rolig, sorglig, spännande eller otäck, det bestämmer eleverna själva.  
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Sammantaget visar sekvensen att sagoskrivandet har en tydlig inramning 
både när det gäller innehåll och form som är bestämd av läraren. Sagoäm-
net björnar är givet på förhand, men eleverna får själva bestämma hand-
lingen. Under introduktionen riktas elevernas uppmärksamhet mot sagan 
som textgenre och läraren ställer frågor om berättelsestrukturen (början, 
mitt, slut). Eleverna svarar kortfattat på lärarens frågor, ofta med ett en-
staka ord (rad 12, 14, 16) eller med en eller ett par meningar (rad 22, 28, 
30). De frågor som initieras av eleverna handlar om formen för skrivandet 
och vad som är tillåtet att göra när det gäller den personliga utformningen 
av texten. Läraren lägger således stark vikt vid formen, medan samtalet 
runt sagoskrivandet i liten grad ger stöd i form av idéer till själva innehållet 
och vad eleverna kan skriva om. Eleverna har ett visst mått av kontroll 
över sitt eget skrivande så tillvida att de själva bestämmer vad som ska 
hända i sagan, vilket ger dem möjligheter att ge uttryck för kreativt text-
skapande, om än utifrån ett gemensamt ämne som är initierat av läraren. 
Det finns också verkliga mottagare för de sagor som eleverna producerar, 
då de ska läsas upp för elevernas föräldrar vid ett föräldramöte.  

Intressant att notera är lärarens beskrivning av att flera elever i klassen 
”kunde så lite ljud och bokstäver” när de började första klass och att de 
under läsåret har visat ett starkt motstånd mot att skriva. Läraren har han-
terat detta på så sätt att hon medvetet väntat till mitten av vårterminen 
med att låta alla elever skriva egna texter. Lärarens beskrivning av elever-
nas bristande bokstavskunskaper och uppvisade skrivmotstånd är intres-
sant också mot bakgrund av att de under förskoleklassåret dels arbetade 
med bokstavsinlärning och dels arbetade med språkträning i syfte att sti-
mulera och utveckla den språkliga och fonologiska medvetenheten. En 
fråga som kan ställas i relation till detta är i vad mån de skriftspråkliga 
aktiviteter som eleverna deltog i gav dem möjligheter att upptäcka och 
utforska skriftspråket på sina egna villkor och förstå syftet med att läsa 
och skriva. Studier har visat att mötet med skolans läs- och skrivundervis-
ning underlättas av att eleverna har vissa insikter och kunskaper om text 
och skriftspråk och att de har utvecklat en förståelse för skriftspråkets 
kommunikativa och meningsbärande funktion. 

Att skriva utifrån egna erfarenheter 
Följande sekvens är ett exempel på skrivande i en av Rubinens språkträ-
ningsgrupper, som kan beskrivas som ett mera fritt textskapande i mening-
en att eleverna ges möjlighet att skriva om något som utgår från dem själ-
va, deras erfarenheter och språk.  

Läraren Kristina och tolv elever, nio ettor och tre förskoleklasselever, är 
samlade på mattan i ettornas klassrum. När man arbetar med språkträning 
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är eleverna i förskoleklassen och årskurs 1 indelade i åldersblandade nivå-
grupper vilka grundar sig på den kartläggning av elevernas språkliga ut-
veckling som genomfördes av specialpedagogen i början av läsåret. Kristi-
nas grupp benämns av lärarna som den ”duktiga” gruppen62

 

, då alla tolv 
eleverna har brutit den alfabetiska koden och befinner sig i ett grammatiskt 
läsande och skrivande (Liberg 2006). Kristina introducerar den skrivaktivi-
tet som de ska arbeta med. 

EXEMEL 8:3  Trullegrupp – Skriv vad du är bra på  

 

1 Lä: idag ska vi se om ni känner er själva lite grann (.) vad betyder det 
om jag säger så (.) om man känner sig själv (.) vad gör man då? 

[Clara räcker upp handen och får ordet] 

2 Clara: liksom att man är väldigt säker på hur man gör och hur man beter 
sig och hur man (.) gör (.) man är snäll 

3 Lä: mm 

4 Clara: då känner man sig själv 

5 Lä: då vet man precis hur man 

6 Clara: då vet jag exakt om jag gör dumt eller fel 

7 Lä: ja bra (.) vad kan det mer betyda om man säger att man känner sig 
själv (.) då sa vi så här att (.) jag kände inte er så bra men nu kän-
ner jag er rätt bra (.) men jag tror att ni känner er själva ännu bätt-
re (.) det handlar om att jag vet hur jag är (.) vad jag är bra på (.) 
och det är det vi ska jobba med (.) vad man är bra på för alla är ju 
bra på en himla massa saker (.) jättemånga saker är man bra på (.) 
Elias kan du säga nånting som du är bra på 

8 Elias: hm jag vet inte 

9 Lä jo vad är du bra på tänk nu (.) och det är ju inte (.) man säger ju 
inte det för att skryta för man kan ju säga att man (.) jag är bra på 
(.) det här 

10 Elias:  gunga 

11 Lä: du är bra på att gunga ja (.) och vad är Samuel bra på? 

                                                      
62 Noteras bör att benämningarna ”den duktiga gruppen” och ”den svaga grup-
pen” inte användes i samtal med eleverna inför och/eller under de olika språkträ-
ningstillfällena.  
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12 Samuel: jag är bra på en massa olika 

13 Lä: ja kan du säga nånting 

14 Samuel: vad heter det alla mina dataspel utom ett och sen mitt playstation 
och nintendo  

15 Lä: du är bra på att spela spel alltså (.) dataspel och TV-spel och all-
ting 

16 Samuel: och sen vanliga spel är jag asabra på och sen är jag bra på (.) ja 

17 Lä: mm (.) Valter vad är du bra på? 

18 Valter: TV-spel och (ohörbart) 

19 Lä: jaha vad är Katja bra på 

  (Samuel tar ordet igen men tystas ner av läraren)  

20 Katja: skriva och rita 

21 Lä: på att skriva och rita […] Victoria vad är du bra på? 

22 Victoria: rida 

23 Lä: rida (.) vad är Sandra bra på? 

24 Sandra: att sköta om hästar 

25 Lä: okej (.) Filippa? 

26 Filippa: [lågt] jag är bra på ridsaker (.) rida och sköta om hästar och rita 

27 Lä: mm (.) vad är Annette bra på? 

28 Annette: mm läsa 

29 L: ja och vad är Lisa bra på? 

30 Lisa: eh [tystnad] 

31 Samuel: [lågt] du är bra på att ta hand om hästar och djur (ohörbart) 

  [lä hyssjar åt Samuel] 

32 Lä: vad är du bra på Lisa? 

33 Lisa: spela fotboll 

34 Lä: spela fotboll bra (.) jättebra (.) tycker ni att det är svårt att säga 
vad man är bra på 

35 FB: [samtidigt] jaa neej  

36 Lä: det finns en del vet ni som säger att man inte ska skryta men jag 
tycker inte man skryter om man säger att man är bra på nånting (.) 
det är väl bra att man talar om att det här är jag bra på 
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37 Elias: det här jag dålig på 

38 Lä: men det behöver man inte (.) man vet ju vad man är bra på det är 
det viktiga (.) det är jätteviktigt vad man är bra på så får man job-
ba med dom här andra bitarna själv (.) som man tycker att det här 
skulle jag vilja bli bättre på 

 
Kristina hämtar en bunt färgade papper som ska användas för skrivuppgif-
ten och instruerar sedan eleverna hur de ska disponera uppgiften på papp-
ret.  

 

39 Lä: nu ska ni ska skriva det här urproffsigt och jättesnyggt så där 
[skriver sitt namn överst på pappret] så (.) sen skriver jag nu tre 
saker som jag är bra på (.) tre olika saker som jag är bra på (.) eller 
om man vill skriva fler så får man ju det men minst tre saker (.) 
och när man säger minst tre (.) då kan man ju inte skriva två alltså 
eller en  

 [Clara upprepar lärarens förklaring ] 

 
Läraren skriver sedan ”jag är bra på franska” på pappret samtidigt som 
hon uttalar orden högt.  

 

40 Lä: nu skrev ju jag lite snabbt här så det blev inte så där jättesnyggt (.) 
men ni ska skriva med de finaste bokstäver ni har och ni får gärna 
låna linjal om ni vill för att det ska bli rakt och fint (.) och så skri-
ver man minst tre saker nu då som man tycker att det här är jag 
bra på (.) när det är färdigt så kan man då antingen rita sig själv 
här [pekar på pappret som hon skrivit på] eller rita nånting annat 
som man tycker är fint (.) det här ska alltså bli ett jättefint papper 
som vi sen kan plasta in och spara (.) sen kanske man gör nån liten 
ram [pekar] (.) man gör det här så snyggt som möjligt (.) förstår 
ni? 

41 FB: mm 

42 B:  ska man göra en ram? 

43 Lä:  man kan rita en ram runtomkring om man vill det (.) det kan man 
ju bestämma själva (.) en del skriver ju rätt så smått och då blir det 
ju mycket plats kvar (.) om vi säger att jag skulle ha skrivit jätteli-
tet här [skriver] jag är bra på att läsa (.) är duktig och läsa […] nu 
skrev ju inte jag så stort och då blev det mycket plats kvar då kan-
ske jag vill göra någon fin ram i olika färger så här runtomkring så 
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det blir snyggt (.) det här pappret det måste inte bli klart idag men 
det måste vara fint (.) så att man inte slarvar sig igenom det utan 
att man gör det finaste man kan (.) förstår ni (.) är det nån som 
inte förstår (.) namnet först högst upp (.) och sen skriver man (.) 
nu är det ju så här att (.) det viktiga är inte hur man stavar (.) fak-
tiskt (.) det är inte det viktiga (.) man stavar som man tror att det 
ska stavas (.) men att man försöker skriva så fint man kan (.) det 
är det viktiga (.) för det kan alla (.) så fint man kan (.) om man har 
skrivit så fint man kan då kan man inte göra finare (.) då kan ing-
en säga att (.) det där var inte snyggt utan jag har skrivit så fint jag 
kan (.) då har jag gjort det bästa jag kan 

 
Eleverna hämtar ett papper i valfri färg och sätter sig sedan på sina platser 
vid borden. Efter en stund har alla kommit igång med uppgiften och ljudar 
och skriver koncentrerat. Kristina går runt bland borden och ger skrivtips, 
uppmuntrar, korrigerar och svarar på frågor om stavning och annat. ”Hur 
stavar man sporta?”, ”hur stavar man klockan?”, ”måste man skriva med 
små bokstäver?” är exempel på frågor som surrar i luften. Elias (åk 1), 
Filippa (åk 1), Samuel (år F), Valter (år F) och Katja (år F) sitter vid samma 
bord, pojkarna småpratar med varandra medan de skriver. 

 

44 Valter: [läser på Samuels papper] </o>/ (.) /<k>/ ska du skriva och? 

45 Samuel: ja 

46 Valter: nej man ska skriva /<o>/ (.) /<c>/ (.) /<h>/  det är och 

47 Elias: var står det /<o>/  /<k>/? 

48 Valter:  där (.) /<o>/ (.) /<k>/  

49 Samuel: just det (.) det är /<o>/ (.) /<c>/ (.) /<h>/  

50 Valter:  kolla [pekar på vad han skrivit på sitt papper] /<o>/ (.) /<c>/ (.) 
/<h>/  [läser ] och sedan 

51 Elias:  det visste jag 

52 Samuel:  jag glömde bort det (.) det har jag alltid kommit ihåg hela livet 
[pratar samtidigt som han skriver] 

53 Elias: du visste inte när du var bebis 

54 Valter:  [till Samuel] där (.) där blev det fel [pekar] 

55 Samuel: så (.) [läser] och spela 

56 Valter: playstation 
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57 Samuel: ja (.) men jag är bra (.) du (.) min (ohörbart) bara försvann 

58 Valter:  ska jag säga vad jag har skrivit [läser] jag är bra på att rita 

59 Samuel: är det där /<v>/? 

60 Valter:  ja [läser] Valter (.) jag är bra på att rita och spela nintendo och 
spela vanliga spel och leka och spela dataspel (.) vad är du bra på? 

61 Samuel:  [läser] Samuel (.) jag är bra på att rita och spela (ohörbart) (.) det 
står inte det här men (ohörbart)  

[Samuel överröstas av läraren som läser på Elias papper ”jag är 
bra (.) nu då” och till Felicia ”åh vad fint det blir”]  

62 Samuel: och spela playstation och spela dataspel och spela (.) eller (.) och 
skriva 

 
När Valter är färdig med sin text påkallar han Kristinas uppmärksamhet, 
som läser det han skrivit. Hon uppmanar honom sedan att rita och måla 
”nånting snyggt” runtomkring texten och fylla i sitt namn med tuschpen-
nor. Läraren kastar en hastig blick på Filippas papper: 
 

63 Lä: [till Filippa]: jättesnygga bokstäver Filippa (.) dom är så fina så 
man kan tro att det är nån som går i trean åtminstone som har 
skrivit dom 

 
Elias har skrivit ordet springa på sitt papper och Kristina upptäcker att han 
missat en bokstav.  

 

64 Elias: [läser] springa 

65 Lä: [till Elias] du lyssna på det här nu (.) vad står det här [lä ljudar] s –
p – r (.) vart tog r:et [ljudar] vägen (.) det måste vara där  

[Elias skriver]  

66 Lä: nej nej vänta emellan (.) efter p (.) r (.) där (.) då får du göra ett 
jättelitet r där 

67 Elias:  [läser] springa (.) färdig  

 […] 

68 Lä: [läser vad Elias skrivit] springa (.) cykla och gunga och springa och 
så fint nu (.) det snyggaste du kan omkring Elias 
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Eleverna arbetar vidare med uppgiften medan läraren Kristina går runt och 
läser deras ”Jag är bra på- listor”. Hon uppmanar dem att måla ramar runt 
sin text och fylla i bokstäverna med tusch. Skrivaktiviteten avbryts när det 
är dags att gå och äta lunch.  

Den ovan presenterade skrivaktiviteten är en del av den språkträning 
som sker i samarbete mellan förskoleklassen och årskurs 1. De elever som 
ingår i gruppen befinner sig alla i ett grammatiskt läsande och skrivande. 
Skrivuppgiften förefaller engagera eleverna och de arbetar koncentrerat 
under hela lektionen. En motiverande faktor kanske handlar om att uppgif-
ten kan beskrivas som ”jag-förankrad” (Hagtvet 2006, s 86) dvs. ämnesva-
let (”Skriv vad du är bra på”) tar utgångspunkt i elevernas egna liv och 
erfarenheter och ger utrymme för att reflektera över och skriva om sig själv 
som person. Ett intensivt ljudanalytiskt arbete pågår medan eleverna skri-
ver. De ljudar ord, frågar varandra eller läraren om stavning, bistår var-
andra med skrividéer och läser upp vad de skrivit, för någon kamrat eller 
för läraren som går runt i klassrummet. Eleverna utforskar i samspel med 
varandra både helheter och delar i skriftspråket medan de skriver. Samti-
digt som de formulerar ett innehåll utforskar de på ett aktivt sätt skrift-
språkets regelsystem i olika avseenden.  

Lärarens kommentarer riktas primärt mot formella aspekter av skrivan-
det (vikten av att skriva snygga bokstäver, att rita en fin ram runt sin text 
etc.), medan innehållet i det eleverna skriver inte uppmärksammas under 
själva skrivaktiviteten.  

Skriva för att lära 
I följande sekvens möter vi Norrskenets förstaklass när de tillsammans med 
sin lärare Carina skriver en gemensam faktatext om igelkotten. Att gemen-
samt i klassen diktera en text som läraren skriver ner på ett blädderblock 
har sitt ursprung i LTG- metoden (Leimar 1974). Tanken med gemensamt 
dikterade texter är att eleverna, utifrån ett känt innehåll och utifrån egna 
förutsättningar, får möjlighet att iaktta och undersöka sambandet mellan 
talade ljud och skrivna tecken och tillägna sig bokstävernas funktionella 
egenskaper. Förtrogenheten med det språkliga innehållet kan ge ett stöd i 
kodnings- och förståelsearbetet.  

När aktiviteten inleds sitter eleverna på sina platser vid borden och lära-
ren Carina står framme vid tavlan. På tavlan har hon fäst ett blädder-
blocksblad där hon ska skriva den text som de tillsammans formulerar. 
Carina berättar att eleverna nu ska få börja tillverka små böcker där de ska 
skriva fakta om olika djur. Flera elever uttrycker sin förtjusning över Cari-
nas förslag.  
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EXEMPEL 8:4 Faktatext om igelkotten 
 
1 Lä:  och det första djuret vi ska börja och ta reda på lite saker om är 

igelkotten (.) tänkte jag (.) och jag har ju inte skrivit någon text 
här om igelkotten [pekar på blädderblocket] för jag tänkte skriva 
samma som ni kommer att göra 

2 Marcus:  [samtidigt] får man skriva varsin?  
3 Lä:  vi ska nämligen hitta på en text tillsammans (.) och sen får ni skri-

va den texten här i er bok [visar boken] 
4 B:  får man ta hem den? 

[Marcus räcker upp handen och får ordet]  
5 Marcus:  [med irriterad ton] varför får man inte skriva en själv så man får 

skriva vad man vill  
6 Lä:  du kan ju välja dom saker (.) för jag tänkte jag skriver upp det som 

ni säger och sen kan vi komma överens om att man skriver en viss 
del och vill man skriva ännu mer än det så får man självklart göra 
det (.) det går jättebra (.) men jag tror att dom flesta säkert vill 
skriva av det vi skriver  

7 FB:  det vill jag 
8 Lä:  men om man väldigt gärna (.) Marcus (.) vill lägga till och skriva 

egna saker så visst får du göra det (.) det är inga problem alls (.) 
men nu ska jag först 

9 Felix:  [samtidigt] Carina? 
10 Lä:  ja Felix 
11 Felix:  får man ta hem dom sen eller?  
12 Lä:  när vi har gjort dom färdiga får ni ta hem dom 
13 FB:  [förtjust]: jaa 
14 Lä:  då sätter vi på färgad framsida med sånt där hårt kartongark (.) 

jättefina 
15 Felix:  [samtidigt] och så kan vi skriva nånting 
16 Lä:  då gör man ju som en framsida (.) om man vill skriva djurboken 

eller boken om djur 
17 Felix:  [samtidigt] boken om djur 
18 Lä:  jaa varför inte (.) men den kommer ju inte och bli färdig idag som 

ni förstår  
19 Marcus:  [samtidigt] så det är djurboken? 
20 Lä:  för det är mycket jobb 
21 B:  är det? 
22 Lä:  men nu ska jag kolla (.) nu skrev jag Igelkotten här [pekar på 

blädderblocket] (.) jag vet inte (.) ser alla från där ni sitter? 
23 FB:  jaa 
24 Lä:  nu får ni räcka upp handen får vi se (.) vad vet ni om igelkotten? 

(.) få höra (.) så jag vet vad jag ska skriva (.) Britta? 
25 Britta:  när det blir höst så sover dom i löv 
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26 Lä:  [läser] Igelkotten (…) då kan man väl skriva så här då (.) den  
27 Marcus:  [faller in i talet] ska vi inte göra polon? [menar troligen kolon] 
28 Lä:  den sover i 
29 Marcus:  [faller in i talet] och såna där komman 
30 Lä:  lövhögar sa du va? 
31 Britta:  ja 
32 Lä:  på hösten?  
33 Marcus:  ja 
34 Lä:  på vintern då? [vänder sig mot Britta] vad gör den då? [vänder sig 

mot övriga] 
35 Britta:  jag vet inte 

[eleverna sitter tysta] 
[…] 

36 Lä: igelkottar vad jag vet går i ide (.) nu får du hjälpa mig Marianne 
om du vet 

37 Marcus:  [samtidigt] jag sa ju det 
38 Lä:  jag tror dom går och lägger sig i lövhögar eller under nåt hus (.) 

kanske i nån liten håla 
39 FB:  (ohörbart)  
40 Lä:  där det är varmt och skönt på vintern så går dom och lägger sig 

och sen när solens strålar börjar komma fram på våren (.) precis 
som du säger Britta på hösten går dom och lägger sig för nu ser 
man ju inte så mycket igelkottar eller hur? 

41 FB:  neej 
42 Lä:  den sover i lövhögar på hösten och vintern (.) kan vi skriva så då? 
43FB:  jaa 
44 Lä:  [skriver först tyst, säger sedan högt] på hösten och vintern (.) 

punkt (.) Adam? 
45 Adam:  när dom blir rädda gör dom sig till bollar 
46 Lä:  [skriver och säger samtidigt] när (.) dom (.) blir (.) rädda (.) gör (.) 

dom (.) sig (.) till (.) bollar 
[…] 

47 Lä:  är det nån av er som vet vad igelkottar äter?  
48 Jonna:  jag vet  

[FB räcker upp handen] 
49 Lä:  [upprepar] är det nån som vet vad igelkottar äter? 
50 Jonna:  [rakt ut i luften] kattmat 
51 Marcus:  [fnyser] kattmat 
52 Lä:  vill du svara Pelle? 
53 Pelle:  men jag vill säga nåt annat 
54 Lä:  ja varsågod 
55 Pelle:  att när igelkottar blir arga gömmer dom taggarna 
56 Lä:  då fäller dom ut taggarna (.) det kunde vi ha skrivit här [pekar] 

när dom blir rädda eller arga gör dom sig till bollar (.) då fäller 
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dom ut taggarna så där ja exakt [visar med kroppen, läser sedan] 
när dom blir rädda (.) ska vi fylla på här då (.) ser ni det då? (.) jag 
får hjälpa er här 

57 F:  vadå?  
58 Lä:  jag fyller på det Pelle sa (.) jag gör en sån där [menar klammer, 

läser och pekar samtidigt som hon läser] när dom blir rädda och 
arga gör dom sig till bollar (.) då fäller dom ju ut taggarna (.) var 
det nån som visste vad dom åt? (.) Jonna (.) visste du vad dom åt? 

59 Jonna:  dom kan äta kattmat 
60 F:  dom kan äta morötter 
61 Lä:  ja (.) men om vi säger i naturen bara då (.) vad hittar dom där att 

äta tror ni? 
62 Martin:  vatten 
63 Lä:  ja vatten dricker dom ju men jag tänkte på mat (.) Simon? 
64 Simon:  en gång när mamma hittade en igelkott 
65 lä:  ja 
66 Simon:  då (.) matade hon den med välling 
67 Lä:  det kan dom få (.) men välling har dom ju lite svårt att hitta ute i 

naturen (.) vi människor brukar ge dom mjölk och välling och sånt 
där men ute i naturen när vi inte hjälper dom med mat (.) vad äter 
dom då? (.) vet du Cornelia? 

 
Samtalet fortsätter med att eleverna föreslår sådant som igelkotten äter och 
dricker, t.ex. ”mjölk blandat med vatten”, ”maskar”, ”möss”, ”insekter”, 
”daggmaskar” och ”grodor”. När Marcus föreslår att igelkotten äter or-
mar utbryter en liten diskussion mellan honom och läraren, där läraren 
uttrycker en viss skepsis kring hur det förhåller sig med detta. Läraren 
lovar efter en stunds diskussion att försöka hitta ett svar på frågan på in-
ternet och föreslår att Marcus kan lägga till en mening om detta i sin egen 
text. Samtalet avslutas med att några elever berättar om egna upplevelser 
av igelkottar, varefter läraren läser upp den text som de tillsammans for-
mulerat på blädderblocket. 
 
68 Lä:  så här skrev vi nu [går fram till blädderblocket och läser, pekar 

samtidigt längs raderna] 
 
Igelkotten  
Den sover i lövhögar på hösten och vintern. 
När dom blir rädda och arga gör dom sig till bollar. 
Igelkotten äter insekter och grodor och maskar. 

 
69 Lä:  och så Marcus skulle skriva dit att Den äter även ormar. 
70 Marcus:  jaa 
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71 Lä:  och vill man skriva dit nåt annat så får man ju självklart göra det 
(.) jag har en liten bok här som heter Djur (.) och är man extra in-
tresserad (.) det finns bara en bok (.) så ligger den här på golvet 
om ni vill läsa lite mer om igelkotten  

 

Efter att den gemensamma texten är färdigskriven fortsätter aktiviteten 
med att eleverna tillverkar var sin skrivbok av vita papper och sedan, i sin 
egen takt och med varierande stöd av läraren, skriver av texten och ritar 
och målar en bild. De elever som vill får göra egna tillägg i texten.  

Det är första gången som eleverna i klassen skriver en gemensam text 
under ledning av läraren. Under skrivandet ställer läraren frågor som stöd 
för eleverna (rad 24, 34, 47), de hjälps åt att föreslå faktameningar och 
förslagen diskuteras och förhandlas innan läraren skriver ner dem på bläd-
derblocket. Läraren påpekar när det ska vara stor bokstav och punkt under 
tiden som hon skriver (rad 44). En elev, Marcus, ger vid två tillfällen 
kommentarer kring formella aspekter som att det ska vara kolon (efter 
överskriften Igelkotten) och kommatecken (rad 27, 29), vilket emellertid 
inte uppmärksammas av läraren. Marcus som befinner sig i ett utvecklat 
effektivt läsande och skrivande (Liberg 2006) i sin läs- och skrivutveckling 
visar inledningsvis en viss irritation över att han inte får skriva en egen text 
om igelkotten (rad 5), men accepterar sedan lärarens svar att han gärna får 
skriva till fler meningar i sin egen bok och förefaller nöja sig med det.  

Denna skrivaktivitet kan ses som ett exempel på ett gemensamt skrivan-
de som inte primärt handlar om att öva skrivande utan mer om att formu-
lera fakta om ett djur, i det här fallet om igelkotten. Genom att skriva tex-
ter gemensamt i klassen kan alla elever delta i textskapandet utifrån sin 
egen nivå. Pojken Marcus visat exempelvis prov på metaspråklig förmåga 
(rad 27, 29) som dock i stunden går läraren förbi. När eleverna ges möjlig-
het att följa hela processen att skapa en text lär de sig också något om vad 
text är och vad den kan användas till, vad skrift är och vad skrivaren gör 
(Trøite Lorentzen 2008). När eleverna ser sina tankar och idéer översättas 
till skrift utvecklar de gradvis en förståelse för att text är nedskrivet tal och 
att den betyder något. Här fungerar skrivandet således som ett medel för 
att formulera sina kunskaper, i detta fall om igelkotten, i en gemensam 
text.  

Analys av praktiker om textanvändning ställs i centrum 
Det centrala analystemat i detta kapitel är textanvändning. Att använda 
texter funktionellt handlar för skribenten om att förstå den skrivna texten i 
sitt sociala och kulturella sammanhang (Luke & Freebody 1997). Genom 
en sådan förståelse blir det möjligt för den som skapar en text att också 
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anpassa textens struktur, ordval och innehåll till syftet med texten och till 
den genre där den ska användas. En tydlig genre är till exempel sagan med 
sin ganska fasta uppbyggnad av en inledning som sätter in läsaren i den 
aktuella miljön, ett mittavsnitt där själva handlingen utspelas och en av-
slutning som berättar hur handlingsproblematiken får sin upplösning. En 
helt annan genre kan t ex utgöras av att skriva ett matrecept eller att skriva 
en komihåglapp för en utflykt. Den funktionella textanvändningen handlar 
således om hur eleverna ges möjligheter att utforma olika slags texter och 
hur de successivt ges ökade redskap att kunna välja mellan olika alternati-
va sätt att skapa texter på.  

Bredden i repertoaren  
Det empiriska materialet i den här studien genomsyras inte i så hög grad av 
att uppmuntra till textskrivande med olika funktion och syften. Exemplen 
som redovisas i detta kapitel representerar en analytiskt konstruerad bredd 
i skrivrepertoarer, som inte återspeglar kontinuerligt förekommande skriv-
aktiviteter i varje enskilt klassrum. De vanligast förekommande skrivaktivi-
teterna kan istället hänföras till kodningsövningar av olika slag, men dessa 
har lämnats utanför det aktuella urvalet. Analytiskt har det således varit 
möjligt att urskilja olika användningsområden eller genrer utifrån de texter 
som eleverna skriver.  

Det empiriska materialet återspeglar således en viss bredd i repertoaren 
genom att skrivaktiviteterna utgår från olika syften. Det handlar om att 
bekanta sig med berättelsegenrer som t.ex. sagor. Ett annat inslag handlar 
om att skriva faktatexter. Ytterligare ett inslag är att skriva utifrån sig själv 
och sina egna upplevelser, dvs. utifrån det som ligger nära elevens egen 
erfarenhet. De olika skrivaktiviteterna visar sammantaget på en analytiskt 
konstruerad bredd i det empiriska materialet, även om detta inte återspeg-
las i varje enskild verksamhet. 

Möjligheter till fördjupning i och kontroll av literacyhändelser  
Det är inte självklart att alla deltar i de skrivaktiviteter som kan betraktas 
som lite mer fria. I den ena förstaklassen var arbetet upplagt så att det var 
de elever som kommit längst i sin läs- och skrivutveckling som erbjöds fler 
möjligheter att delta i olika skrivaktiviteter. Övriga elever arbetade vid 
sådana tillfällen med språkliga övningar inriktade på ljud och bokstäver. I 
den andra förstaklassen, däremot, omfattades alla elever av de skrivaktivi-
teter som erbjöds. 

Skrivrepertoaren blir förhållandevis grund eller smal, i den meningen att 
själva inriktningen på i stort sett alla skrivaktiviteter initierades och styrdes 
av läraren. Eleverna gavs således små möjligheter att själva ta initiativ till 
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att skriva berättelser, brev, sagor etc. utifrån sin egen motivation och sitt 
eget engagemang eller att själva välja ämne för att kunna fördjupa sig inom 
ett visst intresseområde. 

Utrymme för elevernas kreativitet  
Analysen visar att det finns en stark betoning på uppgiftens form, där frå-
gor om framsidans utformning, att vända pappret rätt, att utforma bokstä-
verna korrekt osv. kommer i förgrunden. De inledande samtalen kring 
olika skrivuppgifter tenderar att fokusera kring den yttre formen för hur 
texten ska framställas. Däremot handlar introduktionen till textskrivande i 
relativt liten grad om innehållsaspekter som kan ge idéer och stoff till skri-
vande och hjälpa eleverna att utveckla sina texter. Det ges naturligtvis ett 
visst utrymme för den enskilde elevens kreativitet, men detta utrymme 
begränsas samtidigt av tydligt givna ramar som t.ex. på förhand givna 
ämnen, strikta krav på utformning av uppgifterna och tidsmässigt få tillfäl-
len till skrivande. Ett kreativt skrivande innebär att det är elevens egna 
tankar eller idéer som visualiseras på pappret, vilket skapar en närhet mel-
lan tal och skrift, men som också kräver vissa möjligheter för eleverna att 
ta egna initiativ och utveckla sina egna tankar. Inom ramen för ett funk-
tionellt skrivande finns således en potential för meningsskapande som skul-
le kunna utvidga elevernas förståelse för hur olika sorters texter kan byg-
gas upp och byggas ut på olika sätt, men den utnyttjas inte fullt ut i detta 
sammanhang. En större bredd i textanvändningen och flera möjligheter att 
ta tillvara tillfällen för olika sorters skrivande i vardagen skulle sannolikt 
utveckla elevernas repertoar av funktionell textanvändning, samtidigt som 
betoningen på ett mer formellt skrivande i syfte att träna kodning då kan-
ske skulle framstå som mindre nödvändig. För att utveckla den literacyre-
surs som här benämns kritisk textutforskning så krävs också att elever 
erbjuds rika tillfällen att självständigt skapa sina texter, utforska texters 
innehåll och syften, förhålla sig till olika genrer etc.  

  



  



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 169 
 

9. Läspraktiker 
 
 
 
 
I detta kapitel beskrivs och analyseras händelser där högläsning och samtal 
om det lästa står i centrum för aktiviteten63

Nedan beskrivs och exemplifieras de mönster som framträder i det ana-
lyserade materialet kring högläsning. Framställningen inleds med en kort 
beskrivning av hur högläsningen är organiserad i de olika verksamheterna.  

. Syftet är att belysa vilka olika 
interaktionsmönster som kan urskiljas under läsningen och vilket innehåll, 
eller meningsskapande, som växer fram i de samtal som förs om det lästa. 
För att kunna avgränsa aktiviteten ”högläsning”, så inleds aktiviteten när 
läraren börjar presentera den bok som ska läsas eller på annat sätt marke-
rar en startpunkt för läsningen. Högläsningsaktiviteten avslutas när läraren 
övergår till att introducera en ny aktivitet. För att förstå högläsningens roll 
i de verksamheter som studeras kommer jag även här att använda mig av 
den repertoarmodell som introducerats i kapitel 4 (Luke & Freebody 
1999). I detta kapitel om högläsning är det framför allt två resurser, som 
ställs i centrum: praktiker som stödjer meningsskapande och praktiker som 
stödjer en kritisk textutforskning. Repertoarer som stödjer kodning respek-
tive textanvändning kommer också att uppmärksammas i förekommande 
fall, men själva högläsningsaktiviteten i sig implicerar att det i första hand 
är meningsskapandet som blir det centrala utifrån lärarens intentioner med 
aktiviteten.  

Högläsningens pedagogiska sammanhang  
Högläsningen i de undersökta klasserna följer i båda skolformerna ett lik-
artat mönster med avseende på rutiner och organisering i tid och rum. Vid 
lässtunderna samlas elever och lärare i ring på samlingsmattan i sina re-
spektive klassrum, där alla har sina bestämda platser. Högläsningen sker 
oftast i helklass och det är också vanligt att lässtunden kombineras med att 
eleverna äter en frukt. Antalet högläsningstillfällen per vecka skiljer sig åt 
mellan de båda klasserna och likaså för respektive klass mellan de båda 
skolformerna. På Rubinen förekommer högläsning några gånger i veckan 
under förskoleklassåret och varje dag under årskurs 1. På Norrskenet före-

                                                      
63 Sammantaget har 32 högläsningstillfällen dokumenterats 

Norrskenets förskoleklass: 8 tillfällen, Norrskenet åk 1: 4 tillfällen  

Rubinens förskoleklass: 6 tillfällen, Rubinen åk 1: 14 tillfällen 



170 I MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1   
 

kommer högläsning någon eller några gånger per vecka under båda läs-
åren. Läraren Carina i Norrskenets förstaklass beskriver högläsningen i 
klassen på följande sätt: 

 

ja varje vecka läser vi ju, men det har väl också blivit mindre på slutet (.) jag 
vet inte varför det har blivit så (.) men annars (.) hm (.) tidigare så läste vi 
nog varje dag och nu blir det väl varje vecka (.) det kanske blir två gånger i 
veckan (.) det kan vara mycket på eftermiddan när dom är lite trötta så där 
(…) då kan dom ta fram kuddarna och sätta sig eller lägga sig lite (.) då vi-
lar dom och lyssnar på (.) vi har läst mycket Fransböcker64

 

 (intervju, 2005 
05 30). 

Gemensamt för förskollärarna och lärarna på Norrskenet och Rubinen är 
att de mestadels väljer kortare berättelser och bilderböcker som de hinner 
läsa färdigt vid varje enskilt lästillfälle. Det råder en samsyn mellan dem i 
att de anser att det är lättare att hålla kvar elevernas intresse och engage-
mang om boken inte är för lång och om den innehåller bilder som kan 
berika läsupplevelsen och hjälpa till att rikta uppmärksamheten. Ibland 
väljs emellertid berättelser som kan ta några tillfällen i anspråk att läsa 
färdigt. Läraren Carina i Norrskenets förstaklass beskriver sina bokval på 
följande sätt: 

 

jag körde med bilderböcker i början (.) så det blev mycket prat om bilder 
och det här med att det är mycket uttryck i bilder (.) att man kan teckna 
men det brukar jag göra mycket mer längre fram (.) i trean tycker jag det är 
jätteroligt och ta fram bilderböcker och jobba med (.) alltså det språket så 
där (.) för då är dom ju mer med också och kan uttrycka sig på ett annat 
sätt att en del böcker är jätteenkelt tecknade med lite nästan streckgubbar 
medan andra är vackra bilder som är väldigt fina färger och (.) alltså såna 
uttryckssätt med (.) det är jätteroligt att jobba med (.) en massa olika (inter-
vju, 2005 05 30). 

 
För läraren Kristina i Rubinens förstaklass är högläsning ett viktigt inslag i 
undervisningen. Hon läser högt en stund varje dag, vanligen efter förmid-
dagsrasten men tidpunkterna kan variera, och under större delen av läsåret 
väljer hon kortare bilderböcker. Kristina beskriver de svårigheter hon upp-
lever med att läsa längre kapitelböcker på följande sätt:  

 

                                                      
64 Författare: Christine Nöstlinger.  
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nu försöker jag ju alltså att få dom att kunna lyssna på längre böcker men 
dom är svåra (…) här känns det som att [pustar] man får hela tiden hålla 
igen lite för jag vill gå vidare (…) så därför (.) den här boken (.) man får spe-
la ganska mycket teater när man ska läsa den för att dom ska vara med (.) 
annars tappar man dom (intervju, 2005 0517). 

 

Gemensamt för båda klasserna är att de böcker som läses högt fungerar 
som fristående inslag i undervisningen. De har vanligtvis inte någon an-
knytning till det övriga arbete som pågår i klasserna utan förefaller väljas 
utifrån pragmatiska skäl. Läraren Carina i Norrskenets förstaklass säger 
sig inte ha någon uttalad tanke med de böcker hon väljer för högläsning 
förutom att hon försöker fånga upp det eleverna tycker är ”kul” och att 
hon försöker hitta en nivå som passar alla elever i klassen. Detta ser hon 
som en svårighet eftersom hon menar att eleverna har mycket olika erfa-
renheter av böcker och läsning. 
 

Marcus (.) läser väl nästan Harry Potter (.) han läser dom inte riktigt själv 
men han är ändå på den nivån (.) jag menar (…) så hitta nån mellannivå 
som alla förstår sådär (.) och Frans är ganska tacksam på det sättet (…) för 
att blir det för långa böcker och för långa kapitel då orkar ju inte alla och 
då börjar dom fara runt och så blir det okoncentration så just dom här 
Frans (.) att man ser att dom är med (.) när man har dom flesta med (.) då 
får det vara vad det är för bok alltså för då är det bara att köra på (intervju, 
2005 05 30). 

 

Högläsning är som framgår av ovanstående beskrivning ett återkommande 
inslag i de undersökta klasserna i båda skolformerna, men omfattningen 
och regelbundenheten varierar. Till den gemensamma läsningen i klassen är 
det med få undantag läraren som väljer de böcker som ska läsas. Eleverna 
har möjlighet att utifrån eget intresse och egna preferenser välja böcker för 
hemlån och/eller enskild läsning i skolan vid de biblioteksbesök som före-
kommer mer eller mindre regelbundet i respektive verksamhet. I samtalen 
med lärarna framkommer att de upplever en svårighet att erbjuda böcker 
som tilltalar alla i elever i klassen då det finns en stor spännvidd mellan 
eleverna ifråga om intressen, erfarenheter av böcker och läsning och språk-
lig utveckling. Lärarnas val av böcker förefaller ske utifrån pragmatiska 
utgångspunkter som exempelvis att berättelsen inte är längre än att den 
hinner läsas ut vid det aktuella lästillfället. Lärarens mer eller mindre utta-
lade personliga förhållningssätt till litteratur och läsning liksom hans eller 
hennes föreställningar om varför man ska läsa skönlitteratur i skolan kan 
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också antas få konsekvenser för hur litteraturläsningen utformas i under-
visningen och i förlängningen för vilka erfarenheter av litteratur och läs-
ning som eleverna får möjlighet att göra i den specifika högläsningssitua-
tionen.  

Boksamtalens innehåll och form 
Det mönster som framträder i analysen av högläsning i undersökningens 
klasser visar att de samtal som förs om det lästa i stor utsträckning är text-
relaterade i meningen att de anknyts till den omedelbara läsningen och rör 
sig på en konkret nivå. De frågor och kommentarer som kommer upp före, 
under och efter läsningen handlar i huvudsak om ordförklaringar och klar-
göranden av den faktiska handlingen i berättelsen. Ett fåtal högläsningar 
kan urskiljas där frågor och kommentarer kring texten också knyter an till 
sådant som ligger utanför den omedelbara läsningen, exempelvis till ele-
vernas egna liv och erfarenheter eller till det arbete som pågår i den aktuel-
la klassen i övrigt. Vanligt är också att den valda boken introduceras rela-
tivt kortfattat genom att läraren presenterar titeln och visar framsidan och 
eventuellt också ger en kommentar eller ställer någon fråga kring den. Un-
der uppläsningen gör läraren ibland korta stopp för att förklara något ord, 
visa en bild eller förtydliga något i handlingen. Stoppen initieras vanligtvis 
av läraren men ibland också av eleverna. Däremot förekommer vanligen 
inte några utvidgade samtal kring berättelsens handling, motiv eller karak-
tärer under själva uppläsningen. De längre samtal som förekommer kring 
det lästa förs i huvudsak när berättelsen är färdigläst. Vidare kan ett antal 
lässtunder karakteriseras som ”rena” uppläsningar, då det vid dessa tillfäl-
len inte förekommer några samtal alls om det lästa.  

Klargöranden och förtydliganden 
Följande sekvens är ett exempel på ett samtal som karakteriseras av klar-
görande och förtydliganden, som rör sig huvudsakligen på textens yta. Vi 
möter läraren Kristina, fritidspedagogen Karin och eleverna i Rubinens 
förstaklass som är samlade på mattan för att läsa fabeln Det rådiga 
dvärgmyskdjuret.65

 

 Det råder en viss oro i gruppen innan alla elever är 
redo att rikta uppmärksamheten mot den läsning som ska gå av stapeln. 
Kristina introducerar berättelsen de ska läsa på följande sätt: 

 

 
                                                      
65 Författare: Jean de la Fontaine 
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EXEMPEL 9:1 Hur är man när man är rådig? 

 

1 Lä: då ska vi börja läsa (.) och den fabel som vi ska börja med (.) den 
heter Det rådiga dvärgmyskdjuret och hur är man när man är rå-
dig? (.) det var ett svårt ord (.) Robin? 

2 Robin: rånad 

3 Lä: nej det har ingenting med (.) det är ett jätteovanligt ord (.) jag tror 
aldrig jag brukat gå omkring och prata om att nån är rådig (.) om 
man är rådig då har man (.) man kan säga att man har lite förslag 
på hur man ska lösa saker (.) hur man ska klara sig (.) man har 
liksom lite idéer och tankar hur man kan göra om det blir lite 
krångligt eller så (.) då kan man säga att man är rådig (.) det är ett 
jätteovanligt ord 

 

Med orden ”då ska vi börja läsa” signalerar läraren Kristina starten på 
lässtunden. Dessa ord fungerar som ett inramande drag för att markera 
övergången till den aktivitet som ska äga rum (Anward 1983). Kristina 
berättar vad sagan heter och ställer sedan en fråga om ett ord i titeln, rå-
dig, som hon antar att eleverna inte förstår (rad 1). Robin prövar en för-
klaring som dock inte är riktig. Kristina öppnar inte för fler förslag från 
eleverna utan påpekar att detta är ett ovanligt ord som hon inte brukar 
använda och förklarar sedan vad det betyder. Kristina nämner inlednings-
vis att de ska läsa en fabel, men vidareutvecklar inte vad en fabel är för 
slags berättelse. Inte heller eleverna ställer någon fråga kring begreppet. En 
möjlig tolkning av detta kan vara att fabeln som textgenre har introduce-
rats vid något tidigare tillfälle och att eleverna därför redan är bekanta 
med denna texttyp. 

Efter detta inledande samtal läser Kristina fabeln engagerat och med in-
levelsefull röst medan eleverna lyssnar koncentrerat. Under läsningen gör 
Kristina tre korta stopp för att förklara ord som hon antar att eleverna inte 
förstår; morrhår, ”ett sånt här vet ni som sitter så här” [visar med handen]; 
klen, ”alltså han var väldigt svag” och slutligen piggsvin, ”ni vet ett pigg-
svin det är nästan likadant som en igelkott, dom har såna där vassa tag-
gar”. I övrigt fortlöper läsningen utan några avbrott. Det förekommer inte 
några frågor eller kommentarer från elevernas sida under själva läsningen. 
När Kristina läst färdigt håller hon upp boken och visar en bild som före-
ställer dvärgmyskdjuret samtidigt som hon ställer en fråga: 
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EXEMPEL 9:2  Det smarta dvärgmyskdjuret 

 

1 Lä:  tyckte ni att han var smart det här dvärgmyskdjuret? (.) ser ni vad 
liten han är? vad smart han var va? 

2 P: vilken? 

3 Lä:  det här lilla dvärgmyskdjuret (.) han lurade ju de här tigrarna 

4 P: vad gjorde han? 

5 Lä: han förstod att om dom här tigrarna kommer (.) alla tigrar från 
Javas djungler (.) då kommer dom att äta upp varenda djur som 
fanns på den här ön (.) och det här är ju inget morrhår [pekar på 
bilden] fast han sa att det var ett morrhår det här är ju en tagg från 
ett piggsvin 

6 P:  vad är piggsvin? 

7 Lä:  ett piggsvin det är nästan lite grann som en gris men den har vassa 
vassa taggar (.) lite grann som du tänker dig en igelkott och en gris 
(.) fast med taggar (.) vassa stenhårda taggar 

8 FB:  jaha (.) jag vet (.) den har såna här 

9 P:  ett hundra? 

10 Lä:  ja fast (.) ett piggsvin har många taggar (.) när han sa att det här 
var ett morrhår (.) han sa att det var ett morrhår från deras kung 
(.) fast det var det inte (.) då klarade dom sig  

 
Kristina inleder det efterföljande samtalet med att ställa en (retorisk) fråga 
om eleverna tycker att dvärgmyskdjuret är ”smart” (rad 1). Genom att 
använda ordet ”smart” i sin fråga antyder hon hur hon ser på dvärgmysk-
djuret och hans agerande. Ett par pojkar ställer varsin fråga som tyder på 
att de är i färd med att försöka få grepp om sammanhanget i berättelsen 
(rad 2, 4). Läraren ger då en förklaring till hur dvärgmyskdjuret försöker 
reda ut den prekära situation han befinner sig i (rad 5). I rad 6 ställs en 
fråga kring innebörden i ordet piggsvin, vilken besvaras av Kristina. Frågan 
”ett hundra?” (rad 9) följs upp av Kristina som därefter ger en utvidgad 
förklaring till hur dvärgmyskdjuret lyckas klara situationen genom att lura 
tigrarna. Med denna tur avslutas samtalet, som kännetecknas av ordför-
klaringar och klargöranden kring fabelns handling.  

Palinscar och Brown (1989) har visat hur olika läsförståelsestrategier 
som att klargöra, ställa frågor, summera och förutsäga utgör viktiga stöd-
strukturer för att bygga upp förståelse för texter. I ovanstående samtal 
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framgår att lärare och elever utnyttjar strategier som att ställa frågor samt 
klargöra handlingen i förståelsearbetet. Däremot ges i samtalet inga egent-
liga öppningar för elevernas tankar kring sensmoralen i berättelsen eller 
frågor kring vad som kännetecknar en fabels uppbyggnad. Det avslutande 
samtalet visar att den här typen av förklaringar som läraren ger är en viktig 
stödstruktur, men samtidigt otillräcklig, för att eleverna ska utveckla sin 
förståelse av vad berättelsen handlar om, vilket illustreras med elevernas 
frågor som ”vilken?”, ”vad gjorde han?”, ”vad är piggsvin?” när berättel-
sen var färdigläst.  

Elevernas tolkningar och reflektioner 
I följande sekvens ges ett exempel på ett samtal som i viss mån öppnar för 
elevernas tolkningar och reflektioner kring sensmoralen i berättelsen. Ex-
emplet är hämtat från Rubinens förstaklass. I syfte att också synliggöra 
interaktionen mellan lärare och elever väljer jag här att återge en relativt 
lång sekvens av det samtal som förs mellan lärare och elever efter läsningen 
av berättelsen. Läraren Kristina presenterar titeln på den berättelse de ska 
läsa, fabeln Myran och syrsan66

 

, förklarar vad en syrsa är och börjar sedan 
läsa. Uppläsningen av berättelsen sker utan några stopp för frågor eller 
kommentarer. Efter avslutad läsning visar Kristina en bild samtidigt som 
hon ställer en fråga: 

EXEMPEL 9:3 Myran och syrsan 

 

1 Lä: hur tyckte ni att den här syrsan var? 

2 F: [utan att ha fått ordet] lat 

 [fritidspedagog Karin viskar ’räck upp handen’ till eleven] 

3 Lä: hur var syrsan? Lisa? 

4 Lisa:  han var lite så här (.) neej jag behöver ingen mat (.) så där 

5 Lä: mm(.) Sandra?  

6 Sandra: han var lat 

7 Lä: han var lat (.) ja (.) Tom? 

8 Tom:  han var jättelat  

 (FB ohörbart) 

                                                      
66 Författare:Jean de la Fontaine 
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9 Lä:  mm (.) Filippa? 

10 Filippa: han kanske försökte vara lite cool 

11 Lä:  ja det kanske han försökte vara ja (.) Clara? 

12 Clara:  envis 

13 Lä:  mm (.) hur var myran då? 

14 Arta: jag vet  

15 Lä: Arta? 

16 Arta:  snäll 

17 Lä:  ja (.) mer då? Elias? 

18 Elias:  stressad 

19 Lä:  lite stressad ja (.) ha (.) Johan? 

20 Johan:  eh (.) lite (.) så där 

21 Lä:  lite så där (.) ja (.) Lisa? 

22 Lisa: han var lite så där (.) klok 

23 Lä:  mm (.) Sandra? 

24 Sandra:  jag vet inte 

25 Lä: Clara? 

26 Clara: han tänkte (.) göra rätt i allting men syrsan han ville bara lata sig 

27 Lä:  mm (.) precis (.) och Robin? 

28 Robin: förståndig 

29 Lä:  han var förståndig (.) precis (.) det brukar man ju säga (.) han 
tänkte liksom lite längre framåt (.) lite längre (.) han visste att det 
skulle bli vinter (.) det tror jag att syrsan också egentligen visste 
men han brydde sig inte om att tänka på det 

30 B: han sa ju [lä avbryter och initierar en ny fråga] 

31 Lä: vem klarar sig bäst då (.) i längden? Lisa? 

32 Lisa:  vad heter det (.) jag tror att det är (.) myrdrottningen 

33 Lä:  ja eller myran (.) vad tror Joe? 

34 Lisa: nej bidrottningen 

35 Lä:  ja men det här var inget bi det var en myra och en syrsa (.) vem 
tror du? (.) var det myran eller syrsan som klarade sig bäst (.) som 
hade det bäst (.) till slut? 



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 177 
 

36 Lisa:  myran 

37 Lä:  myran(.) Joe? 

38 Joe: myran 

39 Lä:  ja (.) och Robin? 

40 Robin: myran 

41 Lä: ja (.) Victoria? 

42 Victoria: myran 

43 Lä:  ja (.) Yasa då? 

44 Yasa:  myran 

45 Lä: ja (.) om jag säger så här (.) vem hade det roligast (.) vem hade det 
roligast i livet då (.) egentligen? Robin? 

46 Robin: syrsan 

47 Lä:  varför då? 

48 Robin: han hade det skönt och han behövde inte stressa 

49 Lä:  [nickar] mm (.) vad tycker Filippa? 

50 Filippa:  syrsan 

51 Lä:  varför då? 

52 Filippa:  för att han [ohörbart] 

53 Lä: Sandra?  

54 Sandra: syrsan 

55 Lä:  varför då? 

56 Sandra: myran han jobba så mycket  

57 Lä: mm (.) okej (.) och Clara? 

58 Clara:  syrsan tror jag för han hade så jätteskönt och mådde så bra och 
myran fick hela tiden jobba 

59 Lä:  jaa (.) så är det ju (.) faktiskt (.) och så där kanske det är i livet 
också (.) att det finns några som jobbar och jobbar 

60 B: myrorna är väldigt flitiga 

61 Lä:  ja 
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Kristina inleder det efterföljande samtalet med en fråga som öppnar för 
flera olika svar och som inbjuder eleverna att komma med egna tolkningar 
av det lästa (rad 1). En flickas spontana svar ”lat” (rad 2) ignoreras av 
Kristina, som istället ger ordet till Lisa. Kristina fördelar ordet bland de 
elever som räcker upp handen. Eleverna svarar med ett ord eller en kort 
mening (3 ord), med undantag för Lisa, Filippa, Clara och Robin, som ger 
något mer utvecklade svar (6 – 18 ord). Kristina reagerar på elevernas in-
lägg med ett instämmande ”mm” eller ”ja” och/eller med en återanvänd-
ning av det eleven sagt för att därefter ge ordet till en ny elev. Återanvänd-
ningen fungerar som en bekräftelse på att elevens inlägg accepteras. Robins 
inlägg om att myran är förståndig (rad 28) får i sammanhanget extra tyngd 
genom att Kristina inte bara bekräftar svaret, utan också vidareutvecklar 
Robins tankegång. En pojke tar på eget initiativ ordet (rad 30), men av-
bryts av Kristina som för in en ny aspekt i samtalet; ”vem klarar sig bäst 
då (.) i längden?” (rad 31). På denna fråga följer fem replikskiften efter 
varandra, där eleverna ger ett likalydande svar, ”myran”. Läraren för där-
efter återigen in en ny aspekt i samtalet; ”vem hade det roligast i livet då (.) 
egentligen?” (rad 45). Robin svarar ”syrsan”, vilket läraren bemöter med 
en uppföljande fråga där Robin ges utrymme att vidareutveckla sitt svar. 
Detta mönster med en uppföljande fråga från läraren i tredjedraget och ett 
utvidgat svar från eleven förekommer vid några tillfällen under samtalet 
(rad 47, 51, 55). Claras utvecklade svar i rad 58 följs upp av Kristina med 
en bekräftande kommentar, varefter hon gör en koppling mellan Claras 
inlägg och det verkliga livet (rad 59). Det självnominerade inlägget ”my-
rorna är väldigt flitiga” (rad 60) och lärarens kvitterande ”ja” (rad 61) 
avslutar samtalet om fabeln Myran och syrsan.  

Samtalet rör sig kring olika aspekter av sensmoralen i fabeln. Fabeln 
som genre har en klar berättelsestruktur, men den dubbelbottnade moralen 
ställer enligt Hagtvet (1990) ofta stora kognitiva krav på sex-sjuåringar. 
De frågeställningar kring berättelsens handling och motiv som efter hand 
förs in i samtalet av Kristina handlar om syrsans och myrans karaktärsdrag 
och vem av de två som genom sitt levnadssätt kommer att klara sig bäst 
respektive leva det roligaste livet. Eleverna beskriver syrsan med ord som 
”lat”, ”jättelat”, ”han försökte vara lite cool”, ”envis” och ”lite så här”, 
medan myran beskrivs med ord som ”snäll”, ”stressad”, ”lite så där”, 
”klok”, ”ville göra rätt i allt”, ”förståndig” och ”myror är väldigt flitiga”. 
Lärarens potentiellt öppna frågor ”hur tyckte ni att den här syrsan var?”, 
”hur var myran då?”, ”vem klarar sig bäst då, i längden?” och ”vem hade 
det roligast i livet då?” implicerar ett intresse att ge utrymme för och lyfta 
fram elevernas tolkningar och personliga reaktioner på det lästa.  
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Institutionella samtal som t.ex. klassrumssamtal, brukar beskrivas som 
asymmetriska i meningen att läraren är den som utifrån sin institutionellt 
tilldelade position anger ramarna för den språkliga interaktionen genom 
olika typer av strukturerande drag (Einarsson 2004). De samtal som förs 
kring fablerna Det rådiga dvärgmyskdjuret och Myran och syrsan karakte-
riseras till sin form av ett traditionellt IRE/F-mönster, där läraren ställer en 
fråga, eleven svarar och läraren evaluerar eller följer upp svaret (Mehan 
1979, Sinclair & Coulthard 1975). Samtalet består av korta kommunikati-
va kedjor, där replikerna växlar enligt mönstret lärare – elev – lärare – elev. 
Elevernas yttranden avslutar som regel ett replikskifte och mera sällan 
fungerar de som initiering eller utvidgning av ett replikskifte, med undan-
tag för tre tillfällen då Kristina i det tredje draget ställer en uppföljande 
varför- fråga, som ger utrymme för eleven att behålla ordet och vidareut-
veckla sin tankegång i ytterligare en tur. Lärarens sätt att fördela ordet kan 
förutom den kontroll den ger över samtalet också tolkas som en ambition 
att åstadkomma en ”rättvis” fördelning av ordet genom att alla elever som 
visar att de vill svara ska få möjlighet att yttra sig kring varje fråga som 
läraren ställer. Detta sker delvis på bekostnad av fördjupande och/eller 
utvidgande följdfrågor och kommentarer kring de responser som eleverna 
ger. Ett förhållningssätt där ordet fördelas enligt ett ”rättvisetänkande”, i 
meningen att alla elever (som räcker upp handen) får ordet kring varje 
fråga som läraren ställer, begränsar sannolikt utrymmet för en innehålls-
fördjupande och språkutvecklande dialog, där eleverna ges möjlighet att 
behålla ordet och vidareutveckla sina tankar under flera turer och där ele-
vernas bidrag används som resurser i dialogen, även om frågorna i sig 
öppnar för eleverna att ge uttryck för sina reflektioner kring berättelsens 
karaktärer och sensmoral. 

Högläsningen och det sociala samspelet runt denna äger rum i ett speci-
fikt sociokulturellt sammanhang, nämligen ett klassrum, där olika sätt att 
interagera har en bakgrund i traditioner för hur man förväntas kommuni-
cera i institutionella sammanhang. Parallellt med arbetet att bygga upp sin 
förståelse av texterna ska eleverna lära sig agera i enlighet med de normer 
som råder i det specifika klassrummet, vilket av tradition bl.a. innebär att 
räcka upp handen och vänta på sin tur innan man svarar. Lärarens sätt att 
inte ta notis om elever som svarar utan att ha fått ordet fungerar då som en 
implicit korrigering av ett icke önskvärt elevbeteende (rad 3). Med 
Bartholdsson (2007) kan man säga att det pågår ett flerdimensionellt lä-
rande i klassrummet, i meningen att eleverna förväntas tillägna sig vissa 
kunskaper och färdigheter och parallellt med detta införliva ett elevbeteen-
de som svarar mot skolans och det specifika klassrummets normer.  
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Faktaorienterat samtal 
Följande sekvens är ett exempel på ett samtal som rör sig kring den ome-
delbara läsningen och den faktiska handlingen i berättelsen men där lära-
rens frågor kan ses som mer faktaorienterade. Läraren Kristina, fritidspe-
dagogen Karin och eleverna i Rubinens förstaklass sitter i ring på sam-
lingsmattan. Stämningen är lugn och avspänd. Boken de ska läsa har titeln 
Någon flyttar in och består av tolv fristående kapitel om huvudpersonerna 
Mats och Roy. Kapitlet som ska läsas introduceras helt kort av Kristina 
med orden ”och nästa heter då Havet och nu handlar det faktiskt om att vi 
inte får reda på vem som ringde”, varefter hon börjar läsa.  

Kristina läser med inlevelse och engagemang och eleverna lyssnar kon-
centrerat samtidigt som de äter sin frukt. Under uppläsningen sker några 
korta stopp för ordförklaringar eller klargöranden kring handlingen eller 
för att kommentera någon bild. En bit in i läsningen stannar Kristina upp 
och gör en bakåtriktad inferens, då hon förtydligar en sekvens i texten som 
har koppling till en tidigare händelse i berättelsen. Efter ytterligare ett 
stycke ställer Kristina en faktaorienterad fråga om det nyligen lästa.  

 

EXEMPEL 9:4 Vad är det som luktar om havet? 

 

1 Lä: vad är det som luktar om havet ibland? (.) vet ni det? (.) ibland 
kan det lukta faktiskt lite läskigt vid havet (.) och i Danmark på 
vissa ställen gör det det (.) vad är det som luktar då? (.) Clara? 

2 Clara: det brukar lukta lite fisk 

3 Lä: ja (.) vad kan det mer vara som luktar? (.) för ibland luktar det (.) 
vissa ställen 

[läraren avbryter sig för att korrigera en elev och fortsätter sedan]  

 alltså ibland är det alger som ligger och en del alger (.) alltså såna 
där växter i vattnet som luktar riktigt ruskigt läskigt på sina ställen 
faktiskt 

4 Fabian: det finns i bäcken 

5 Lä: ja fast dom brukar nog inte (.) men i vissa delar (.) speciellt i Dan-
mark vet jag att det kan lukta riktigt illa (.) usch 

6 Fabian: Danmark? 

7 Robin: måste vi läsa? 

8 Lä: jaa (.) dom är ju i Danmark nu 
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Med sin fråga är Kristina ute efter ett specifikt svar, nämligen alger. Clara 
får ordet och föreslår fisk. Kristina bekräftar svaret med ett ja, men uppre-
par sedan samma fråga som i rad 1 med ett litet tillägg, ”vad kan det vara 
mer som luktar?” Här inväntar hon inte fler förslag från eleverna utan ger 
själv svaret tillsammans med en uttrycksfull beskrivning av hur illa det 
luktar om alger (rad 3). Fabians kommentar ”det finns i bäcken” (rad 5) 
bemöts med en invändning som hon dock inte fullföljer utan återför samta-
let till alglukten i Danmark. Fabians nästa fråga, ”Danmark?”, kan tolkas 
som att han är oklar över var handlingen utspelar sig, men också som att 
han är kvar i sina funderingar om att det finns alger i bäcken som rinner 
intill skolan. Nästa stopp i läsningen föranleds av att Kristina visar en bild 
och förklarar vad som händer när dimman sveper in över stranden. 

 

EXEMPEL 9:5 Jättetjock dimma 

 

1 Lä: alltså han kan inte se nånting framför sig det är sån här jättetjock 
dimma som har kommit som bara känns som (.) han ser ingenting 
och han hittar inte ens tillbaka till sin badrock [ohörbart] 

[visar en bild] här är när han sitter i dimman (.) och det är klart att 
det är lite läskigt 

2 P: han fryser 

3 Lä: han fryser och han ser ju ingenting han kan inte hitta nånting 

4 Yasa: han fryser 

5 P: han kan inte ens hitta badrocken 

6 Lä: och han gör ju rätt alltså som sitter kvar det är jättesmart istället 
för att han försvinner bort nånstans 

 
Lärarens beskrivning av vad som händer på bilden ger upphov till några 
kommentarer från eleverna. En pojke konstaterar att ”han fryser” (tur 2) 
när läraren visar bilden. Läraren bekräftar pojkens inlägg genom att upp-
repa det och återknyter sedan till sitt inledande yttrande om att huvudper-
sonen Mats inte ser något i dimman. Två därpå följande elevkommentarer 
om bilden lämnas okommenterade av läraren som avslutar samtalsrundan 
med att slå fast att huvudpersonen Mats handlar helt riktigt när han sitter 
kvar på stranden. Läsningen fortlöper därefter utan några stopp. 
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Efter avslutad läsning inbjuder Kristina till ett samtal där huvudpersonens 
agerande på stranden jämförs med hur han agerade i en situation som ut-
spelade sig tidigare i berättelsen.  

 

EXEMPEL 9:6 Vad gjorde han för fel? 

 

1 Lä: märkte ni nån skillnad? (.) i det här kapitlet nu med dimman så 
var det ju Mats som också råkade illa ut och det var det igår också 
i affären (.) vad gjorde han för fel i affären igår? 

2 P: vilken? 

3 Lä: Mats som vi läste om igår (.) vad gjorde han igår? (.) vad var det 
som blev fel där som han gjorde? [FB räcker upp handen] Tilde? 

4 Tilde: han gick omkring och ställde sig och skulle gömma sig 

5 Lä: precis (.) först så började det med att han skulle gömma sig (.) och 
sen när han inte riktigt visste vad (.) då gjorde han ju det (.) Clara? 

6 Clara: han gick iväg men han skulle ha stannat kvar 

7 Lä: det hade ju vart mycket smartare (.) då (.) igår när vi läste när han 
var på den där stormarknaden eller vad det nu var (.) så for han ju 
runt i rulltrapporna upp och ner (.) upp och ner och hade ingen 
aning om var han var (.) den här gången när dimman kom 

8 Robin:  [faller in i lärarens tal] var han smart  

9 Lä: så var han ju mycket smartare för då satt han ju stilla (.) om han 
istället skulle ha börjat springa iväg och letat så är det så att man 
har (.) när det blir sån där dimma så har man alltså ingen aning 
om åt vilket håll man ska springa för det vet man inte (.) det kän-
ner man inte liksom 

10 Clara: [ohörbart, avbryts av läraren som fortsätter sin förklaring] 

11 Lä: och det hade kunnat bli alldeles fel (.) nu var han smart för han 
satt kvar där han var (.) varför gjorde han det då tror ni? 

 […] 

12 Tilde: nu satt han ju kvar för att han inte ville (ohörbart) 

13 Lä:  [avbryter] ja varför satt han kvar tror ni? (.) varför valde han det 
den här gången? (.) vad tror du Joakim? 

14 Joakim: för att han frös 

15 Lä: ja det är en sak (.) han frös (.) och Lucy?  
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16 Lucy: [ohörbart] 

17 Anette: jag tänkte säga nånting också 

18 Lä: Anette vad tror du? 

19 Anette: mm (.) att (.) han var rädd 

20 Lä: jaa jag tror det ligger mycket i det jag också (.) den här gången när 
dimman kom då blev han rädd (.) jag tror inte han blev så rädd i 
den här stormarknaden först (.) innan han upptäckte att han var 
borta (.) nu blev han rädd direkt när dimman kom för han inte såg 
nånting 

21 P: jag vet 

22 Lä: och det var smart (.) bra 

  [FB räcker upp handen] 

23 Lä: Anette? 

24 Anette: om man ser att dimman kommer då är det bara att gå till parasol-
let (.) och gå dit 

25 Lä: ja fast (.) ja och då måste han ju veta (.) om han skulle ha gjort det 
(.) nu tror inte jag att Mats hade varit i Danmark förut (.) och 
kanske aldrig hade varit på en strand där dimman (.) för dimman 
kan komma väldigt snabbt och den försvinner jättefort också (.) 
och om han aldrig hade varit där då visste ju inte han hur det skul-
le bli (.) nästa gång (.) om vi säger att om två dagar senare så var 
Mats på stranden igen med pappa och vad hette hon Mira eller 
vad hette hon pappas nya fru 

26 B: Mira 

27 Lä: då om det skulle hända (.) då kanske han visste att okej nu kom-
mer dimman nu gäller det att sätta sig och ta på sig badrocken och 
sätta sig under parasollet för nu blir det kallt (.) men det visste han 
ju inte den här gången så han gjorde rätt som han gjorde (.) nu får 
ni gå och sätta er på era platser 

 

Kristina inleder det efterföljande samtalet med att återknyta till ett tidigare 
kapitel i boken. Med frågan, ”vad gjorde han för fel i affären igår?”, leder 
hon in samtalet på Mats och hans beteende i stormarknaden, då han kom 
bort från sin pappa. En pojke frågar ”vilken?” (rad 2), och antyder därmed 
att han inte är klar över lärarens fråga. Kristina förtydligar vem det hand-
lar om och upprepar sedan sin fråga om Mats och hans beteende (rad 3). 
Tilde svar bekräftas av Kristina med ett ”precis” och en kort rekapitulering 
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av händelseförloppet i stormarknaden, varpå hon formulerar ett påstående, 
”då gjorde han ju det”, som här fungerar som en underförstådd fråga (rad 
5). Claras svar (rad 6) bekräftas med yttrandet ”det hade ju vart mycket 
smartare” (rad 7). I samma tur beskriver hon sedan skillnaden mellan Mats 
beteende i stormarknaden och hans beteende på stranden när dimman 
kom. Robin faller in i lärarens tal och konstaterar att Mats betedde sig 
”smart” när dimman kom (rad 8). Läraren tar inte notis om Robins ytt-
rande utan fullföljer sin förklaring om hur svårt det kan vara att orientera 
sig i tjock dimma. Kristinas långa förklaring avslutas med en fråga (rad 
11), som kan sägas fylla flera funktioner. Orden ”tror ni” implicerar en 
öppenhet för elevernas tankar samtidigt som läraren också förefaller att ha 
en ambition att förmedla vissa kunskaper om hur man bör bete sig i en 
sådan situation som Mats råkar ut för. Kristina upprepar sin fråga ännu en 
gång (rad 13) och några elever uttrycker sina funderingar kring varför 
Mats valde att sitta kvar när dimman kom. Lärarens uppföljning av Joa-
kims inlägg, ”ja det är en sak… han frös… och Lucy?” (rad 15), fungerar 
bekräftande samtidigt som läraren genom att ge ordet till Lucy visar att 
hon är ute efter ett annat svar. Anettes förslag ”han var rädd” (rad 19) 
backas upp av Kristina som i två avslutande inlägg slår fast att huvudper-
sonen Mats gjorde rätt som satt kvar där han var när dimman svepte in.  

De frågor och kommentarer som förekommer under och efter läsningen 
initieras huvudsakligen av Kristina och handlar dels om att klargöra hand-
lingen eller kommentera någon bild och dels om att förmedla ett lärande-
innehåll utifrån texten. De bildstopp som förekommer sker efter det att 
sidan är färdigläst och eleverna ges god tid att begrunda bildinnehållet. 
Kristina fördelar ordet bland de elever som räcker upp handen. Elevsvar 
som ligger i linje med den ”lärartexten” bekräftas med återanvändningar 
och uppföljningar som implicerar att svaren är relevanta. Ett fåtal kom-
mentarer och frågor initieras av eleverna under läsningen, men dessa note-
ras inte alltid av läraren. Eleverna förefaller lyssna aktivt och engagerat 
under läsningen, men de deltar i olika utsträckning i det offentliga samtalet 
kring berättelsen. Några elever är aktiva och visar att de vill svara på lära-
rens frågor genom att räcka upp handen eller nominera sig själva som tala-
re. Andra elever sitter tysta förutom när läraren ibland riktar en fråga di-
rekt till dem trots att de vid tillfället inte räcker upp handen. Kristina an-
vänder ibland strategin att ge ordet också till elever som inte explicit visat 
att de vill svara, troligen med motivet att försöka involvera även tysta och 
blyga elever i samtalet.  

I samtalet lämnas ett visst utrymme för eleverna att uttrycka sina tankar 
och reaktioner på de frågor som läraren ställer kring bokens huvudperson 
och de situationer han råkar ut för på stormarknaden och på stranden. 
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Men läraren tenderar ändå i sin ambition att förmedla vissa kunskaper om 
hur man bör hantera de situationer som illustreras i berättelsen att själv ge 
svaren på de frågor hon ställer.  

Samtal av mer dialogisk karaktär  
Följande sekvens är ett exempel på ett samtal om böcker som inte föregåtts 
av gemensam högläsning och som kan sägas ha en mer dialogisk och son-
derande karaktär. Detta samtal, som äger rum vid en morgonsamling i 
Norrskenets förstaklass, kännetecknas av ett delvis annorlunda interak-
tionsmönster än de tidigare presenterade exemplen. Innehållet i samtalet 
konstrueras mer i samhandling mellan lärare och elever. En pojke, Sixten, 
har tagit med sig två faktaböcker till skolan, som han gärna vill visa för 
sina klasskamrater; Barnens fågelbok67 och Våra vilda djur.68

 

 Läraren Ca-
rina, eleverna och en lärarstuderande sitter i ring på samlingsmattan i 
klassrummet och man har nyss avslutat den berättarstund som är ett stå-
ende inslag i morgonsamlingen. Carina introducerar böckerna på följande 
sätt:  

EXEMPEL 9:7 Barnens fågelbok 

 

1 Lä: hör ni titta här (.) dom här kom Sixten med [håller upp böckerna] 
är det för att vi ska kunna kika på vad vi har för fåglar runtom-
kring? 

2 Sixten:  ja 

3 Lä: får vi låna dom här?  

4 Sixten: ja 

5 Lä: då får vi vara extra extra extra varsamma med dom här böckerna 
(.) dom här kan väl alltid ligga på mitt bord kanske (.) här har vi 
Barnens fågelbok och den här boken är jättebra 

6 P: hur vet du det? 

7 P: kan du inte läsa nåt ur den? 

8 Lä:  därför att jag har haft den uppe i förra klassen jag hade (.) det är 
såna böcker som jag kände att den här skulle jag vilja att vi har 
här också (.) men det finns inga i det här klassrummet  

                                                      
67 Författare: Bisse Falk & Lena Kallenberg 
68 Författare: Øivind Berg  
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9 P:  men nu har vi  

10 Lä:  men varför den är så bra (.) det är för att (.) om fåglarna (.) det 
står inte så jättemycket [pekar på texten i boken] men det står till-
räckligt mycket så att det ska vara intressant att man ska lära sig 
saker  

 […] 

11 Lä:  sen är det alltid en liten berättelse om fågeln också på nästa sida 
[pekar] 

12 Sixten:  ja det är roligt (.) dom berättar vad dom hette förr i tiden  

13 Lä:  ja (.) till exempel här lärkan (.) då står det en massa fakta om 
lärkan på ena sidan [pekar] och på andra sidan är det en berättelse 
som heter Lärkan får sin sångröst [pekar] så dom är jättebra dom 
här böckerna och dom kan vi nån gång läsa ur 

14 Sixten:  det är roligt med talgoxen 

15 Lä:  sen såg ju vi en fågel i ett träd här bakom som var (.) med nån tofs 
på huvudet  

16 Sixten:  det är sidensvans  

17 Lä: var det en sidensvans?  

18 FB:  ja (.) ja 

19 Lä: jag tyckte den såg så liten ut (.) men det var nog det då 

20 Marcus:  det var en unge  

21 P:  ja  

22 Adam:  jag har sett större (.) här [pekar ut mot skolgården] 

23 Lä:  ja för jag tycker (.) men det kanske var en som inte (.) det kanske 
var en unge  

24 Marcus:  det var ju det jag sa 

25 Sixten:  ja vi har jättemånga ungar hemma hos mig 

26 Lä:  jag tyckte den såg så liten ut  

  […]  

 
Carina visar hur boken Barnens fågelbok är upplagd med en faktasida och 
en sida som berättar en saga eller en sägen om varje fågel. Sixten uttrycker 
sin förtjusning över bokens upplägg med kommentarer som: ”ja det är 
roligt (.) dom berättar vad dom hette förr i tiden” (rad 12) och ”det är 
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roligt med talgoxen” (rad 14). Sixtens kommentar om talgoxen lämnas 
därhän och Carina för istället in samtalet på en fågel som klassen tidigare 
sett i ett träd ute på skolgården (rad 15). Sixten påpekar att det var en 
sidensvans (rad 16). Carina uttrycker dock i flera turer en viss tveksamhet 
till detta (rad 17, 19, 23, 26). Flera elever instämmer kollektivt i Sixtens 
påstående att det var en sidensvans och Marcus och Adams yttranden i rad 
20 och 22 fungerar som uppbackningar av Sixtens inlägg. Carina visar med 
sin sonderande hållning att hon inte sitter inne med det rätta svaret och här 
är det eleverna som närmast framstår som ”experter” på det aktuella äm-
net.  

Carina plockar sedan fram den andra boken, Våra vilda djur, och slår 
upp en sida.  

 

EXEMPEL 9:8 Äter igelkottar ormar? 

 

1 Lä: vi kan väl slå upp ett uppslag här (.) titta här (.) nej men ser ni vad 
jag slog upp (.) skogsharen

  […] 

 den har ju vi skrivit saker om [håller 
upp boken och visar] 

2 Marcus:  kolla (.) Sixten (.) det här är en fråga (.) finns det en igelkott? 

3 Sixten:  ja  

4 Marcus:  [utropar] jaa (.) då kan vi kolla om den äter ormar  

5 Lä:  det kan vi göra vad bra (.) det skulle jag ju slå upp på nätet men 
det har jag glömt men det var nåt mer jag skulle kolla 

6 FB:  [om bilden] åh vilken fin  

7 P:  ja i fall haren 

8 Lä:  ja vad var det med haren 

9 P:  i fall haren var bra på att simma  

10 Lä:  så var det ja (.) två saker skulle vi kolla (.) om haren var bra på att 
simma och om ormar äter [skrattar åt sin egen felsägning]  

11F:  ormar äter?  

12 Lä:  [skrattar] om igelkottar äter ormar  

 […] 
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När Carina öppnar boken råkar hon slå upp sidorna om skogsharen, vilket 
föranleder henne att återknyta till en gemensam faktatext som klassen 
tidigare skrivit om skogsharen. Marcus tar på eget initiativ ordet och stäl-
ler en fråga direkt till Sixten, ”det här är en fråga (.) finns det en igelkott?” 
(rad 2). När Sixten svarar ja utropar han glatt att de då kan ta reda på om 
igelkotten äter ormar, en fråga som diskuterades när klassen skrev en 
gemensam text om igelkotten, men som inte blivit besvarad. Carina in-
stämmer i Marcus förslag och erinrar sig samtidigt att hon lovat att ta reda 
på en annan fråga som kommit upp i samband med det gemensamma text-
skrivandet, nämligen om haren är bra på att simma. Marcus gör med sin 
fråga till Sixten en explicit återkoppling till det tidigare textarbetet i klas-
sen om olika djur och frågor som då inte blivit besvarade aktualiseras igen. 
Flera elever uppmanar Carina att läsa sidorna om igelkotten respektive 
haren för att få svar på dessa frågor. 

 

EXEMPEL 9:9 Kan harar simma? 

 

1 F:  men slå upp igelkotten 

  [lä öppnar boken igen]  

2 F:  kolla haren 

3 Lä:  skogshare (…) jag kan läsa snabbt här och se om jag ser på en 
gång [läser under tystnad] jag har aldrig läst om det så att det (.) 
att den kan simma (.) den borde ju kunna simma tycker man fast å 
andra sidan  

  […] 

4 Johannes:  det fanns inte igelkottar  

5 Lä:  jag ska kolla om det finns nåt register här (.) här (.) jodå sidan 16 
(.) 17 ska det finnas på […] då får man bläddra försiktigt i den här 
(.) här har vi en igelkott [visar bilden] jag har nämligen en (.) igår 
såg jag en uppstoppad igelkott den tänker jag ta hit och visa er 

6 FB:  ååh vilken söt  

  (ohörbart prat) 

7 Lä:  jag kan nog fixa den till idag 

 
En elev uppmanar Carina att slå upp sidorna om igelkotten (rad 1). Detta 
yttrande passerar obemärkt, medan Carina på uppmaning av en annan 
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flicka slår upp sidan om haren och läser texten under tystnad (rad 3). Hon 
hittar inte något svar på frågan om harar kan simma och vänder sig då till 
lärarstudenten, som inte heller kan ge något svar. Johannes återkommer till 
frågan om igelkotten (rad 4), som förblivit obesvarad, varpå Carina letar 
reda på sidorna om igelkotten i boken och visar bilden (rad 5). Samtalet 
rör sig en stund om igelkotten och två elever tar spontant initiativ till att 
berätta om personliga erfarenheter av igelkottar. Carina läser på uppma-
ning av Sanna ett stycke om igelkotten högt ur boken och samtalet kom-
mer sedan att handla om igelkottar och biltrafik.  
 

EXEMPEL 9:10 Punktering 

 

1 Lä:  och så står det så här (.) ni vet att det är ganska vanligt att man får 
se överkörda igelkottar på vägarna (.) har ni tänkt på det ibland?  

2 FB:  jaa  

3 P:  och då får bilen punktering  

4 P:  jag har sett en död mullvad 

5 Lä:  det står så här om den att (.) den litar så (.) den litar så blint igel-
kotten till dom här taggarna så den känner sig jättesäker när den 
är ute och går (.) var den än är så känner den sig jättesäker 

6 Sanna:  är den blind?  

7 Lä:  så när den är (.) nej man brukar säga att den litar helt och fullt på 
dom här taggarna den har på ryggen den är inte rädd för nån så 
den spatserar så här och det är ju därför den även spatserar ut på 
vägen för den fattar ju inte att bilarna är farliga (.) den tror ju att 
dom här taggarna jag har dom kan skydda mot bilar också och så 
blir dom överkörda  

8 Johannes:  men dom kan ju göra punktering  

9 Lä:  det kan dom göra däremot men om dom blir överkörda tyvärr så 
(.) av en tung bil så  

10 Felix: ja men alltså 

11 Lä: dör dom ju ofta (.) även om det blir punktering  

12 Felix:  men tänk om en tagg kommer på ett däck och sen att det blir 
punktering  

13 Lä:  det kan det absolut bli  

14 Sanna: men läs mer  
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15 Christian: den tappar en tagg sen kommer en bil poff 

16 Lä:  ni ska få höra mer sen  

 

Carina för in en ny innehållsaspekt i samtalet (att igelkottar kan bli över-
körda i trafiken) genom att referera till faktatexten (rad 1). Elevernas re-
sponser på hennes inlägg spretar åt olika håll. En pojke knyter an direkt till 
detta tema och påpekar att en bil som kör på en igelkott får punktering 
(rad 3). En annan pojke kommer att tänka på att han har sett en död mull-
vad (rad 4), ett yttrande som inte kommenteras av Carina eller övriga ele-
ver. Sanna reagerar på ordet ”blint” i lärarens förklaring om varför igel-
kottar ofta blir överkörda av bilar och undrar om igelkotten är blind (rad 
6). Läraren följer upp frågan med en utförlig förklaring om hur igelkottar 
kan bli övermodiga i trafiken därför att de förlitar sig så blint på sina tag-
gar (rad 7). Johannes invänder mot denna förklaring med orden ”men dom 
kan ju göra punktering” (rad 8). Carina instämmer delvis med Johannes, 
men påpekar samtidigt att igelkotten sannolikt dör om den blir påkörd av 
en bil (rad 9, 11). ”Punkteringstemat” tas upp igen, denna gång av Felix 
(rad 12), som håller fast vid tanken på att igelkottens taggar kan förorsaka 
punktering. Christians kommentar i rad 15 är en variant av Felix yttrande 
och hans inlägg om vad som händer om en bil kör på en tagg från en igel-
kott förstärks med det onomatopoetiska uttrycket ”poff”. Pojkarna före-
faller inte mottagliga för Carinas argument att igelkotten dör om den blir 
påkörd utan det är tanken på att den kan förorsaka punktering som upptar 
pojkarnas intresse. Carina bemöter inte Christians yttrande i rad 15, utan 
avslutar samtalet med att de ska få höra mer från böckerna vid något sena-
re tillfälle.  

Detta samtal har sin upprinnelse i att en elev har tagit med sig ett par 
faktaböcker om djur och fåglar till skolan som han vill visa för sina 
klasskamrater. Läraren bejakar hans initiativ och böckerna presenteras för 
klassen vid en morgonsamling. Samtalet kring böckerna kännetecknas av 
en förhållandevis symmetrisk relation mellan läraren och eleverna, där 
turtagandet inte följer det traditionella fråga -svar mönstret utan har en 
öppnare karaktär med mer av ”conversation-like exchanges” mellan delta-
garna (Nystrand 1997, s 17). Initiering och responser växlar mellan läraren 
och eleverna och eleverna ges utrymme att på eget initiativ ta ordet i sam-
talet, att ställa frågor, att kommentera och associera kring innehållet. De 
olika yttrandena ingår i längre kommunikativa kedjor, där eleverna är 
aktiva och medskapande i samtalet och fyller i med frågor och kommenta-
rer som påverkar hur samtalsinnehållet utvecklas. Carina ger med sitt för-
hållningssätt uttryck för att hon inte äger svaren på de frågor som eleverna 
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ställer, utan lämnar ett visst utrymme för deras gemensamma prövande och 
utforskande. Under samtalet återkopplar både läraren och eleven Marcus 
till de texter som klassen tidigare skrivit kring igelkotten och skogsharen 
och Carina uppmanas vid flera tillfällen under samtalet att läsa högt ur 
boken om de aktuella djuren. Eleverna förefaller genuint intresserade av att 
lära sig mer om igelkotten och skogsharen och att få svar på de frågor som 
inte blev besvarade när texterna skrevs, nämligen om igelkottar äter ormar 
och om harar kan simma. Läraren hade när texterna skrevs lovat att ta 
reda på dessa faktauppgifter och när hon nu blev påmind så visade det sig 
att hon glömt bort det. Inte heller vid detta tillfälle fångades elevernas en-
gagemang upp riktigt. Ur didaktisk synpunkt missar läraren därmed ett 
tillfälle till fördjupning kring de frågor som innehållet i undervisningen 
väcker och som eleverna visar intresse inför.  

Samtal med koppling till elevernas erfarenheter  
Följande sekvens är ett exempel på läsning och textsamtal som huvudsakli-
gen rör sig kring den konkreta handlingen i berättelsen, men där innehållet 
i viss mån också rör sig ut från texten och relateras till elevernas egna erfa-
renheter.  

Fritidspedagog Jessica och hälften av eleverna i Rubinens förskoleklass 
är samlade på mattan för en stunds högläsning. Boken som Jessica valt att 
läsa heter Av hela mitt hjärta69

Jessica läser texten på första uppslaget och visar sedan bilden, vilket ger 
upphov till kommentarer från ett par elever.  

. Det råder en lugn och avspänd atmosfär i 
rummet. Några elever sitter skönt tillbakalutade mot väggen, medan andra 
elever har lagt sig tillrätta på mattan för att lyssna. Jessica introducerar 
boken helt kort genom att visa framsidan och presentera titeln. Ett par 
elever kommenterar spontant att de känner till boken sedan tidigare och 
att ”den är jättebra”. En annan elev uttrycker att boken ”ser bra ut”, vilket 
kan tolkas som att han tilltalas av framsidans layout och inbjudande bild-
språk. Elevernas kommentarer kring bokens framsida uppmärksammas 
inte av Jessica.  

 

EXEMPEL 9:11 Isbjörnen Isak 

 

1 Frp: [läser] En morgon går den lilla isbjörnen Isak ut för att fiska. Just 
när han har hackat hål i isen kommer renen. Burr och hu, vattnet 
är iskallt, säger renen. Du kan ju bli sjuk och då blir din mamma 

                                                      
69 Författare: Jean-Baptiste Baronian  
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orolig. Du vet väl att hon älskar dig av hela sitt hjärta. Isak blir 
lite nyfiken. Hur gör hans mamma när hon älskar honom av hela 
sitt hjärta. Jag går hem och frågar henne, tänkte han.  

2 F:  men en isbjörn passar bra i is (.) Isak  

3 Frp:  visst passar namnet kanonbra  

4 Zeina:  okej då passar min brorsa i 

5 Frp:  är han en isbjörn? 

6 Zeina: nej (.) men han heter Isak 

7 Frp:  ja (.) han skulle kunna vara en isbjörn (.) en björn är han kanske 

8 Zeina: han är en godisbjörn för han äter mycket godis 

 
Ovanstående replikskifte ger uttryck för att isbjörnens namn väcker associ-
ationer som sträcker sig utanför textens handling. Zeina kommer att tänka 
på sin bror som har samma namn som isbjörnen i berättelsen och kopplar 
på ett konkret sätt ihop honom och berättelsens fiktive Isak (rad 4, 6). 
Jessica ger utrymme för Zeinas fria association och en lekfull replikväxling 
uppstår mellan dem.  

Jessica läser vidare. Handlingen fortsätter med att isbjörnen Isak träffar 
pingvinen Patrik som säger att hans mamma älskar honom med sina ving-
ar. Vid nästa bildstopp ställer Robin en fråga utifrån texten.  

 

EXEMPEL 9:12 Varför älskar hon honom med vingarna? 

 

1 Robin:  varför älskar hon honom med (.) med vingarna för? 

2 Frp: det kanske var hans sätt att uppleva att hans mamma älskade 
honom 

3 Sofia:  Jessica vet du vad (.) när jag åkte till Mallorca då var det några 
som följde med och en av dem hette Patrik 

4 Frp:  mm (.) det är ett ganska vanligt namn 

5 Robin: vi har en på gården som heter Patrik och han har en kompis som 
heter Micke och han har en liten pojke som heter Isak 

6 Frp: det var många namn du fick in där  

7 Zeina:  jag har en storebror som heter Isak  

8 Frp: mm 
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Robins fråga som rör metaforiken i berättelsen tyder på att han arbetar 
med att försöka förstå textens symbolspråk (rad 1). Jessica inbjuder här 
inte till ett vidare samtal om de tankar och reflektioner som texten väcker 
hos eleverna utifrån Robins fundering, utan föreslår själv en tolkning, som 
sedan inte vidareutvecklas eller kommenteras. Med Sofias inlägg i nästa 
rad (3) går samtalet över i associationer och kopplingar till personer i ele-
vernas liv som har likalydande namn som berättelsens karaktärer. Den 
fortsatta läsningen av berättelsen föranleder endast spridda kommentarer 
och frågor från Jessica eller eleverna i anslutning till bokens bilder. De sista 
boksidorna innehåller ganska lite text, vilket uppmärksammas av en flicka 
med kommentaren ”vad lite text det är”. Denna metaspråkliga reflektion 
passerar dock obemärkt. Efter avslutad läsning väcker Jessica en fundering 
hos eleverna utifrån texten som har koppling till deras liv och erfarenheter.  

 

EXEMPEL 9:13 På vilket sätt älskar era mammor er? 

 

1 Frp:  så mycket älskade Isak sin mamma och så mycket älskade hans 
mamma Isak (.) ni kan ju fundera på det hur mycket era mammor 
älskar er… på vilket sätt?  

2 Zeina:  hon älskar mig bara med sina (.) fötter 

3 F:  jag vet vilket sätt min mamma älskar mig  

4 Frp:  [till Zeina] bara med sina fötter? 

5 Zeina:  ja 

6 Frp:  varför då? 

7 Zeina:  nej jag skojar 

8 Frp: jaa det tror jag också 

9 Robin:  jag vet att min mamma älskar mig  

10 Frp:  mm (.) det känns väl ganska tryggt tycker ni inte det? 

11 Anna: jag vet vad min mamma älskar mig med (.) sitt hjärta 

12 Robin:  jag tror jag tror min mamma älskar mig för jag är så (.) jag är så 
go och rar 

 […] 

13 Frp:  men det känns väl mysigt och ha en mamma och pappa som man 
vet älskar en så mycket  



194 I MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1   
 

14 FB:  mm 

 

Samtalet inleds med att Jessica ställer frågan ”ni kan ju fundera på det hur 
mycket era mammor älskar er, på vilket sätt?”, en fråga som öppnar för 
elevernas reflektioner kring berättelsens tematik, vilken handlar om kärle-
ken mellan en mor och ett barn och en förmänskligad isbjörnsunges försök 
att förstå vad kärlek handlar om. Jessicas fråga kan tolkas som ett försök 
att koppla berättelsens existentiella tema till elevernas egna erfarenheter. 
Några elever ger också uttryck för sina tankar och känslor kring denna 
djupt personliga fråga. Jessicas fråga aktualiserar emellertid också frågor 
om vilka känslor och erfarenheter som eleverna kan förväntas vilja dela 
med sig av i klassrumsoffentligheten och vilka frågor som kan ställas utan 
att det innebär ett intrång i elevernas personliga integritet.  

Sammantaget präglas läsningen av berättelsen Av hela mitt hjärta av en 
lugn och avspänd atmosfär. De stopp som görs under läsningen initieras 
alla av Jessica och handlar primärt om att visa bilderna. Vid dessa lässtopp 
förekommer en del spridda frågor och kommentarer kring text och bilder 
från elevernas eller lärarens sida. Det är tillåtet för eleverna att kommente-
ra och fråga spontant utan att räcka upp handen och vänta på sin tur. Tex-
ten sätter igång associationer hos eleverna som till viss del sträcker sig 
utanför den omedelbara läsningen. Olika namn som förekommer i berät-
telsen sammankopplas exempelvis med personer i elevernas egna liv. Ro-
bins fråga, ”varför älskar hon honom med vingarna för?” (exempel 8:12), 
som berör berättelsens tematik antyder att han arbetar med att försöka 
förstå vad texten handlar om på ett djupare plan. Palinscar och Brown 
(1989) menar att eleverna använder flera strategier för att bygga upp en 
förståelse för textens innehåll som exempelvis att förutsäga, ställa frågor, 
klargöra och summera. För eleverna blir frågandet ett sätt att ta sig in i och 
bygga upp en föreställningsvärld kring texten (Langer 2005). Bilderna 
framstår också som viktiga för eleverna att få grepp om innehållet i berät-
telsen. Den fråga som initieras av Jessica i det efterföljande samtalet ankny-
ter till berättelsens tematik och öppnar för elevernas personliga tankar och 
reflektioner.  

Analys av praktiker om meningsskapande och kritisk 
textutforskning ställs i centrum 
I detta kapitel analyseras händelser där högläsning och samtal om det lästa 
står i centrum för verksamheten. Högläsning förekommer regelbundet i de 
undersökta klasserna både i förskoleklass och åk 1. Den är organiserad på 
ett likartat sätt i de fyra verksamheterna när det gäller inramning och ruti-



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 195 
 

ner. Den fysiska mötesplatsen för alla högläsningsstunder är den sam-
lingsmatta som finns i respektive klassrum. Där samlas elever och lärare i 
en ring och alla har sina bestämda platser på mattan. Genom placeringen i 
ring kan alla se och ha ögonkontakt med varandra under samtalen. Antalet 
högläsningstillfällen per vecka varierar något mellan klasserna från ett eller 
ett par tillfällen per vecka till varje dag. Tidpunkten för högläsningen vari-
erar också mellan klasserna beroende på övriga aktiviteter, men vanligen 
sker den strax före eller direkt efter en rast.  

Valet av tidpunkt för högläsning och den tid som avsätts vid varje en-
skilt högläsningstillfälle förefaller vara en kritisk faktor för vilka boksamtal 
som kommer till stånd i de studerade klasserna. När högläsningen förläggs 
till strax före rast eller lunch tenderar samtalen att bli relativt begränsade i 
tid eller inte alls hinnas med. Institutionella ramar i form av rast- och 
lunchtider som ska passas får på så sätt en styrande inverkan på i vad mån 
boksamtal blir möjliga att genomföra eller ej. I de undersökta klasserna 
förefaller högläsningen primärt fungera antingen som en stunds avkoppling 
mellan olika moment, som ett avbrott i ett längre sammanhängande ar-
betspass eller som en avslutning på ett arbetspass.  

Analysen kommer i första hand att ske utifrån de två resurserna me-
ningsskapande respektive kritisk textutforskning. Dessa praktiker analyse-
ras utifrån tre dimensioner: bredd i repertoaren av literacyhändelser, ele-
vernas möjligheter till fördjupning i och kontroll av olika literacyhändelser 
samt utrymme för elevernas kreativitet i olika literacyhändelser. 

Bredden i repertoaren  
Eleverna visar för det mesta ett aktivt intresse och lyssnar koncentrerat till 
de berättelser som läses. Högläsningen verkar oftast fungera som ett fristå-
ende inslag vid sidan av det övriga klassrumsarbetet. Malmgren (1993) 
lyfter fram skönlitteraturen som en central källa till kunskap. Genom mö-
tet mellan elevernas egna erfarenheter och de indirekta erfarenheter som 
gestaltas via skönlitteraturen kan eleverna utveckla kunskaper om sig själ-
va, om andra människor och om världen. Genom skönlitteraturen kan de 
möta andra sätt att tänka och känna och därigenom vidga sin erfarenhets-
sfär och få nya perspektiv på sig själva och världen. Sammantaget visar 
ovanstående exempel på en relativ bredd i materialet, dvs. att eleverna 
genom högläsningen ges möjlighet att möta olika sorters berättelser och 
faktatexter. Om man i stället undersöker bredden i repertoaren av sam-
talsmönster mellan lärare och elever och mellan elever så blir resultatet 
mera begränsat. De lästa böckerna bildar mera sällan utgångspunkt för 
fördjupade samtal, där eleverna i samspel med varandra och med läraren 
ges möjlighet att utforska och pröva sina egna tolkningar kring det innehåll 
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som böckerna gestaltar. En sådan iakttagelse bör också kopplas till den 
kontext som samtalen utspelas i. De undersökta literacyhändelserna utspe-
las i institutionella miljöer där större eller mindre grupper av barn är sam-
tidiga lyssnare till den text som läses av läraren.  

Analysen visar att flertalet samtal kan karakteriseras som textrelaterade 
samtal där ordförklaringar, frågor och kommentarer om bokens bilder och 
konkreta handling fokuseras. Det finns också ett mindre antal högläsningar 
som har kunnat urskiljas i materialet, där samtalen på olika sätt har rört 
sig ut från texten och knutit an mer direkt till elevernas egna liv och erfa-
renheter. Däremot saknas det i stort sett i undersökningsmaterialet exem-
pel på att de böcker som läses högt också blir föremål för en mera kritisk 
textutforskning i meningen att de problematiseras, ifrågasätts eller anknyts 
till frågor som rör samhället och världen utanför skolan.  

Möjligheter till fördjupning i och kontroll av literacyhändelser 
I högläsningsaktiviteten är det i första hand den vuxne som har kontroll 
över såväl vad som ska läsas som på vilken nivå och i vilken form som 
samtalen kring det lästa ska föras. Böckerna väljs mera sällan utifrån en 
önskan att belysa vissa frågor eller teman eller utifrån elevernas kulturella 
erfarenheter och preferenser. Valet av bok sker mera efter vad läraren be-
dömer kan väcka de flesta elevernas intresse så att de verkligen lyssnar på 
det lästa. Flertalet av de samtal som förekommer i det empiriska materialet 
kan karakteriseras som textrelaterade samtal, där ordförklaringar och frå-
gor och kommentarer på textens konkreta handlingsplan blir mest fram-
trädande. Ibland förkommer ”rena uppläsningar”, dvs. att det inte förs 
några samtal alls, varken före, under eller efter läsningen. Det framstår 
som att innehållet i de boksamtal som förs uppkommer spontant i stunden 
och alltså mera sällan är förberedda av den vuxne. Om inte läraren har en 
genomtänkt intention med vilka möjligheter till meningsskapande, associa-
tioner och engagemang som en text kan ge upphov till så påverkar det 
givetvis också djupet i vilken mening och vilket engagemang i textaktivite-
ten som eleverna inbjuds till. 

Utrymme för elevernas kreativitet  
Samtal som på olika sätt rör sig ut från texten och/eller kopplas till elever-
nas liv och erfarenheter förekommer som vi sett, men i mindre utsträck-
ning. Hit för jag exemplen på samtal där mer dialogiska kvaliteter före-
kommer som t ex exemplen utifrån faktaböckerna om djur, men också de 
samtal som utspelas utifrån elevernas egna erfarenheter vid läsningen av 
boken om isbjörnen Isak och att vara älskad. I samtalet om faktaböcker i 
Norrskenets förstaklass framträder ett delvis annat interaktionsmönster 
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som mer kännetecknas av ett lärare- elev - elev - lärare- mönster, vilket 
sannolikt bidrar till att elevernas egna associationer och tankar får ett stör-
re utrymme. Däremot finns inte vid någon av de dokumenterade högläs-
ningsstunderna i mitt empiriska material exempel på att de gemensamma 
läsupplevelserna gav upphov till ytterligare och vidare bearbetning av det 
lästa i form av dramatiseringar, bildskapande eller textskapande kring den 
lästa berättelsen. Inte heller finns det i materialet några exempel på att 
texter och läsning bildar utgångspunkt för ett mera kritiskt textutforskande 
arbete kring frågor som kan ställas om världen. 

För att ge eleverna stöd i förståelsearbetet talar Liberg (2004) om intra-
textuella och intertextuella sätt att röra sig i texter. I det intratextuella 
lässättet rör man sig inom texten, horisontellt på textytan eller vertikalt in i 
texten. I det intertextuella lässättet rör man sig i stället ut från texten och 
in i andra texter. De undersökta literacyhändelserna ger något enstaka 
exempel på ett sådant intertextuellt lässätt, där man anknyter till tidigare 
texter, men i övrigt dominerar det intratextuella lässättet.  

Högläsningstillfällena används inte för att rikta uppmärksamheten mot 
den grammatiska koden eller mot kodning utan vid denna typ av textakti-
viteter så är det snarare läsförståelsen som sätts i centrum.  
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10. Skriftspråkande i förskoleklass och åk 1  
– en avslutande diskussion 
 
 
 
 
Det övergripande intresset i den här avhandlingen är skriftspråkande i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1. Mer specifikt har syftet varit att 
undersöka vilka meningserbjudanden som framträder genom de literacy-
praktiker som eleverna deltar i, med avseende på innehåll, form och sam-
manhang. Ett ytterligare syfte har varit att belysa om det är möjligt att tala 
om en kontinuitet mellan förskoleklassens och skolans skriftspråkliga 
praktiker, och på vilka sätt en sådan kontinuitet i så fall kan urskiljas. 

Förskoleklass och skolans första år utgör en betydelsefull fas i barns 
skriftspråksutveckling. Under dessa år ska barnen grundlägga sina skrift-
språkliga förmågor och en tilltro till sig själva som läsare och skrivare så 
att de känner att de vill och kan använda språket i olika sammanhang och 
för olika syften och som ett led i sin fortsatta utbildning. Tanken med att 
införa förskoleklass som egen skolform var att förskolans och skolans oli-
ka traditioner för lärande och undervisning skulle mötas och att detta skul-
le resultera i nya pedagogiska synsätt och en ny praktik (SOU 1997: 21). 
Med dessa intentioner uttrycks en önskan att upphäva den institutionella 
gräns som tidigare funnits mellan förskola och skola i synen på kunskap 
och lärande i allmänhet och på barns skriftspråkslärande i synnerhet. Barns 
skriftspråksutveckling är inte längre en angelägenhet enbart för skolan, 
utan även förskolan och förskoleklassen tillskrivs en betydelsefull roll i att 
på olika sätt stödja och stimulera denna utveckling (jfr Utbildningsdepar-
tementet 2008). Det innebär att det idag finns tre skilda institutionella 
arenor för barns skriftspråkslärande, förskola, förskoleklass och skola70

                                                      
70 Hemmet kan ses som den viktigaste arenan för barns tidiga socialisering in i 
skriftspråket, men här avser jag de samhälleliga institutioner som har uppdraget att 
lägga grunden för samt vidareutveckla barns skriftspråkliga förmågor.  

. 
Därmed kan man anta att villkoren för skolans läs- och skrivundervisning 
är på väg att förändras. Många barn kommer idag till skolan med rika 
erfarenheter av skrift, texter och bilder, ofta kopplade till populärkultur 
och medier, som de tillägnat sig i hemmet, i förskolan och i förskoleklassen 
(jfr Fast 2007). Resultaten från PIRLS 2006 visar också att andelen barn 
som läser och skriver på en grundläggande nivå när de börjar skolan har 
ökat i jämförelse med den förra undersökningen. Det är bl. a. mot bak-
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grund av dessa förändrade förhållanden som mitt intresse för att undersö-
ka förskoleklass och skola som två arenor för barns skriftspråkande har 
vuxit fram.  

Föreliggande studie tar sin teoretiska utgångspunkt i sociokulturellt ori-
enterade synsätt på literacy och lärande. Ett grundläggande antagande 
inom dessa är att ”kunskap lever först i samspel mellan människor och blir 
sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/ 
handlande” (Säljö 2000, s 9). Handlingar som att läsa, skriva, tala och 
lyssna betraktas som sociala och kulturella aktiviteter som försiggår och 
utvecklas i ett samspel mellan individen och dennes fysiska och sociala 
miljö. Detta innebär inte att lärandets och språkandets kognitiva aspekter 
förnekas, utan snarare att dessa har sin grund i ett socialt samspel. Inom 
den sociokulturellt orienterade literacyforskningen menar man att läsande 
och skrivandets olika aspekter inte tillägnas i separata delar där teknik och 
innehåll kan behandlas var för sig.  Gee menar t.ex. att: 

literacy bits do not exist apart from the social practices in which they are 
embedded and within which they are acquired. If, in some trivial sense they 
can be said to exist (e.g. as code) they do not mean anything (Gee 1996, s 
13). 

Ytterligare en utgångspunkt är att lärares olika val av innehåll och arbets-
former i undervisningen innebär skilda meningserbjudanden i mötet med 
eleverna (Englund 2004). Av detta följer att undervisningsinnehållet och 
lärarens undervisningshandlingar är av betydelse för vad, hur och varför 
eleverna lär. Svensk forskning som berör det tidiga skriftspråkslärandet har 
inte specifikt uppmärksammat läsandets och skrivandets innehållsfrågor. 
Skolverket konstaterar att ”när den innehållsliga vad- frågan synliggörs så 
är det ofta som ett ’givet vad’ med kanons förtecken” (Skolverket 2010, s 
135). Studier visar också att det ofta är undervisningens metodiska gestalt-
ning, dvs. den didaktiska hur- frågan, som står i fokus för lärares planering 
(Nyström 2002, Sandström Kjellin 2002, Skolverket 2007). Ambitionen 
med den här studien är att i någon mån bidra till att synliggöra innehålls-
frågan i relation till skolans tidiga skriftspråkslärande. 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag resultatet av undersökningen 
samt ställer det i relation till ett teoretiskt grundat literacybegrepp och dess 
implikationer för skriftspråkslärande i skolans tidiga år.  

Olika literacyantaganden och deras implikationer för den 
pedagogiska praktiken  
De tre forskningsmässigt skilda antaganden eller diskurser om literacy som 
Holm (2006) identifierar, och som diskuterades i avhandlingens teorikapi-
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tel, är uttryck för olika sätt att förstå och tala om literacy, som ger sins-
emellan olika implikationer för synen på skriftspråkande i den pedagogiska 
praktiken. De tre olika inriktningarna karakteriseras som en kognitiv, en 
funktionell respektive en sociokulturell literacyuppfattning.  

De literacypraktiker som framträder i analysen av mitt empiriska mate-
rial kan till övervägande delen förstås utifrån den första kategorin, en kog-
nitivt orienterad literacyuppfattning. De läs- och skrivaktiviteter som ele-
verna utövar blir framför allt en fråga om att träna olika kodningsfärdighe-
ter dvs. ett dekontextualiserat läsande och skrivande. Det finns naturligtvis 
goda skäl för att arbeta med den grammatiska koden på ett systematiskt 
och genomtänkt sätt i skolans tidiga år. Studier med fokus på hur läs- och 
skrivutvecklingen kan främjas och läs- och skrivsvårigheter förebyggas har 
visat på betydelsen av en sådan systematisk träning (Hagtvet 2002, 2004, 
2006, Lundberg 1984, 2010, Høien & Lundberg 1999). Barn som i försko-
leåldern och tidiga skolår får delta i aktiviteter som syftar till att på olika 
sätt stimulera den språkliga uppmärksamheten, och då i synnerhet den 
fonologiska medvetenheten, uppvisar en mera gynnsam prognos för sin läs- 
och skrivutveckling än barn som inte deltagit i sådana aktiviteter. Men just 
det som ur ett perspektiv kan ses som en möjlighet, dvs. att systematiskt 
öva olika delfärdigheter i syfte att utveckla elevernas fonologiska medve-
tenhet och förståelse för den grammatiska koden, kan ur ett annat perspek-
tiv innebära en begränsning. Om olika färdigheter övas isolerat utan att 
kopplas till meningsbärande sammanhang så blir läsandet och skrivandet 
avskilt från elevernas egen livsvärld, utan beröring med deras egna tankar, 
erfarenheter och kunskaper.  

En funktionell literacyuppfattning innebär, enligt Holm (2006), att det 
är den samhälleliga nyttoaspekten som står i fokus. Literacy handlar med 
en sådan utgångspunkt om att medborgarna ska kunna läsa och skriva på 
en nivå som i ett samhälleligt perspektiv värderas som en godtagbar stan-
dard. Med en sådan uttolkning kan den funktionella literacyuppfattningen 
förstås som lärande som ”leverans” (Wahlström 2009). Detta synsätt har 
tydliggjorts genom den senaste läroplansreformen, Lgr 11, med kunskaps-
krav för årskurs 3. Föreliggande studie genomfördes inom ramen för en 
mål – och resultatstyrd skola, men innan uppnåendemålen för årskurs 3 i 
Lpo 94 hade preciserats. Färdighetsträning som sådan kan delvis tolkas 
som ett svar på de ökade krav på måluppfyllelse som resultatstyrningen i 
sig ställer, men den kan också förstås utifrån en stark undervisningstradi-
tion av dekontexualiserad färdighetsträning inom svenskämnet i de tidiga 
skolåren. Med Holms termer kan en formaliserad undervisningpraktik 
uppfattas som ett svar på en kognitiv såväl som på en funktionellt oriente-
rad literacyuppfattning. I min analys av literacyhändelser i undersökning-
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ens klasser används dock begreppet funktionellt läsande och skrivande med 
en annan innebörd än den som Holm lägger in i begreppet. I min uttolk-
ning av begreppet tar jag istället utgångspunkt i Malmgrens (1996) funk-
tionaliserade språksyn som i korthet innebär att språk främst utvecklas när 
det används i kunskapssökande och kommunikativa sammanhang. Denna 
språksyn anknyter också till Ulf Telemans (1991) syn på språkutveckling. 
Teleman menar att språkanvändning måste ske ”i allvar och sanning” och 
som ett ”led i tänkande och meddelelse” för att verklig språkutveckling ska 
kunna äga rum (Teleman 1991, s 13). Det innebär att eleverna måste få 
möjlighet att aktivt använda språket i olika meningsskapande sammanhang 
för att språk och tänkande ska utvecklas. En sådan definition av begreppet 
funktionell språksyn knyter med Holms indelning snarare an till en socio-
kulturellt orienterad literacyuppfattning. 

I en sociokulturellt orienterad literacyuppfattning ses literacy som en so-
cial praktik inbäddad i kulturella och samhälleliga förhållanden. I detta 
synsätt sätts skriftspråkandet in i ett bredare samhälleligt perspektiv där 
frågor om kunskap, makt och identitet är centrala. I ett pedagogiskt per-
spektiv ses läsande och skrivande som meningsskapande processer som tar 
sin utgångspunkt i elevens erfarenheter och intressen. Här lyfts också den 
kommunikativa aspekten av lärandet fram. Ny mening och ny kunskap 
skapas i kommunikation mellan människor där olika uppfattningar och 
perspektiv får mötas och brytas mot varandra.  

Den modell som jag valt att analysera mina resultat utifrån representerar 
en sådan sociokulturellt orienterad literacyuppfattning (Luke & Freebody 
1997). Med hjälp av denna analysmodell blir det möjligt att beakta såväl 
kommunikativa och sociala/samhälleliga som kognitiva aspekter av skrift-
språkslärande. Den öppnar som jag ser det upp för att reflektera över vilka 
textpraktiker som elever behöver få möjlighet att delta i för att utveckla en 
bred skriftspråklighet. 

Undersökningens resultat  
Luke och Freebodys (1999) sociala modell för att beskriva vilka krav som 
ställs på medborgares skriftspråklighet i ett postmodernt samhälle och 
arbetsliv har använts som analytiskt verktyg i bearbetningen av det empi-
riska materialet. Modellen beskriver en repertoar av praktiker som till-
sammans är nödvändiga och avhängiga varandra för att utveckla literacy. 
Var för sig är dessa resurser således inte tillräckliga. Det handlar om att 
delta i praktiker som stödjer kodning, praktiker som stödjer meningsska-
pande utifrån texter, praktiker som stödjer textanvändning och praktiker 
som stödjer kritisk textutforskning. Läsande (och skrivande) handlar med 
Luke och Freebody inte endast om att tillägna sig ett antal tekniska färdig-
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heter utan om att engagera sig i, omforma och kritiskt granska de sätt att 
se på världen som representeras av den kultur man befinner sig i, något 
som de menar kan ta sin början redan i de tidiga skolåren. 

Kodning som dominerande resurs  
Analysen av literacyhändelser i de klasser som studerats i denna avhandling 
visar att det skriftspråkliga arbetet till övervägande delen präglas av prak-
tiker som stödjer kodning, ett mönster som är likartat i båda skolformerna. 
De literacyhändelser som urskilts i förskoleklass såväl som i årskurs 1 är i 
huvudsak inriktade mot att utveckla elevernas kunskaper om och färdighe-
ter i den alfabetiska koden utifrån ett grammatiskt läsande och skrivande 
(jfr Liberg 2006). Gemensamt för båda klasserna i förskoleklass liksom i 
årskurs 1 är att arbetet med ljud och bokstäver i huvudsak sker i form av 
lärarledda strukturerade övningar, där eleverna på olika sätt tränar de 
grundläggande grammatiska principerna. De gemensamma aktiviteterna 
som ingår i bokstavsarbetet fungerar som en stödstruktur för byggandet av 
förståelse av den alfabetiska kodens principer (jfr Vygotsky 1978). I de 
språklekar som återkommer kring varje bokstav, exempelvis att hitta på 
ord på den aktuella bokstaven, kan eleverna inspirera och lära av var-
andra. Tillsammans får eleverna tillgång till fler ord än varje enskild elev 
kanske skulle ha på egen hand. Däremot kopplas inte övningarna till ett 
funktionellt läsande och skrivande och övningarna ges inte heller någon 
egentlig förankring i elevernas liv och erfarenheter. Den här utformningen 
av läs- och skrivlärandet kan sägas bygga på det implicita antagandet om 
att fonologisk medvetenhet och sambandet mellan ljud och bokstav måste 
grundläggas och automatiseras innan läsandet och skrivandet kan använ-
das som ett verktyg för kunskapande och lärande (Lundberg 1984, 2010).  

Dialogen i undersökningens klasser kan med Dysthes (1996) term be-
skrivas som tvåstämmig och sker i huvudsak mellan läraren och en elev i 
taget. Analysen visar att samtalen är strukturerade i korta kommunikativa 
kedjor som avlöser varandra. Det är läraren som till stor del kontrollerar 
turtagningen i samtalen och som initierar de samtalsämnen som tas upp till 
diskussion. Lärarnas ambition är att alla elever ska bjudas in och ges möj-
lighet att vara delaktiga i samtalen. En sådan ambition ger utrymme för 
många elever att göra sin röst hörd i samtalet. En konsekvens av ett sådant 
förhållningssätt är dock att det sker på bekostnad av enskilda elevers möj-
ligheter att utveckla längre tankekedjor och fördjupade resonemang kring 
olika ämnen som kommer upp. Det blir deltagandet i sig samt att ge möj-
ligheter för alla elever att yttra sig som ges prioritet, snarare än en fördjup-
ning av själva innehållet och frågor kring detta. Därmed missas många 
chanser till språk- och kunskapsutvecklande samtal i klassrummet.  
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Kommunikationsmönstret implicerar en viss roll för läraren. I en praktik 
där kodning ställs i centrum så blir läraren det nav genom vilket kommu-
nikationen regleras. Genom sin centrala roll i klassrumkommunikationen 
upprätthåller läraren ett fokus på att intentionerna med samtal och språk-
övningar fullföljs och att normer och rutiner upprätthålls. 

Interaktionen i de studerade klasserna visar också att det sker en social 
fostran i klassrummet där eleverna genom den lärarstyrda kommunikatio-
nen socialiseras in i elevrollen och vad som förväntas av dem som elever i 
den specifika skolkultur som de är en del av (jfr Bartholdsson 2007). Ge-
nom det sätt på vilket läraren bemöter elevernas olika beteenden och svar 
på frågor, exempelvis genom att visa gillande, acceptans eller negligerande 
lär sig eleverna vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra som elev. Med 
ett sådant kommunikationsmönster ges eleverna en specifik föreställning 
om vad läsande, skrivande och ”skola” är.  

Skriva för att öva skrivande 
Gemensamt för det skrivande som urskilts i de olika verksamheterna är att 
det präglas av ett grammatiskt (fonologiskt) skrivande i olika typer av ar-
betsböcker. Eleverna i båda klasserna skriver i olika grad bokstäver och 
ord i sina arbetsböcker i anslutning till bokstavsarbetet för att öva sam-
bandet mellan ljud och bokstäver och för att träna in bokstävernas form. 
Detta skrivande innebär i huvudsak ett återgivande skrivande som handlar 
om att med rätt svar fylla i arbetsbokens tankeluckor. Det förekommer i 
viss utsträckning också ett skrivande som kan beskrivas som mer funktio-
nellt, även om skrivuppgifter av ett sådant slag inte återspeglas i de faktis-
ka skrivsituationerna i varje enskilt klassrum. I vad mån eleverna inbjuds 
att använda bokstäverna i ett kreativt och utforskande skrivande varierar 
således mellan klasserna. När eleverna i en av förskoleklasserna skriver 
egna meningar till en given bild skapas ett visst utrymme för att självstän-
digt formulera ett eget textinnehåll, samtidigt som de också utforskar sam-
bandet mellan ljud och bokstäver på ett funktionellt sätt (exempel 7:3). 
Andra exempel på ett sådant mer funktionellt, men fortfarande starkt styrt, 
skrivande är när eleverna skriver en saga där ämnet är givet på förhand 
(exempel 8:1), en faktatext om ett djur (exempel 8:3) eller om något annat 
inom ett av läraren bestämt tema.  

Genom att eleverna sällan uppmuntras att använda skrivandet i friare 
former och som ett verktyg för ett eget kunskapande så utnyttjas inte den 
potential som ett utforskande skrivande kan erbjuda för att stödja elever-
nas tänkande och lärande. Didaktisk skrivforskning visar annars att skolan 
under de första skolåren huvudsakligen arbetar med genren fria berättelser, 
vilket således inte har varit särskilt framträdande i denna studie.  Små 
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barns skrivande börjar ofta i ett berättande skrivande där de kan inta en 
roll som deltagare, vilket underlättar skildringen av ett händelseförlopp. 
För att elevernas skrivande successivt ska utvecklas från ett ”väsentligen 
erfarenhetsbaserat gestaltande”, vilket det tidiga skrivandet till stor del 
handlar om, till ett diskursivt skrivande krävs, enligt Larsson (1989, s 74), 
ett sammanhang som ger många tillfällen till samtal omkring det innehåll 
som ska formuleras i skrift, där eleverna först får aktivera sina kunskaper 
och erfarenheter muntligt som ett stöd för skrivandet. 

Senare läs- och skrivforskning visar att många barn spontant väljer att 
närma sig skriftspråket genom skrivande (se t.ex Dahlgren, Gustafsson, 
Mellgren & Olsson 2006, Liberg 2006, Hagtvet 2006, 1990). Den analys-
process som det innebär att omvandla ett ords ljudbild till fonem och gra-
fem, s.k. utljudning, är för många barn enklare än att sätta samman ljud 
till ett ord, s.k. ihopljudning (Hagtvet 2002). Ett skäl till att utljudningen 
förefaller vara enklare är att barnet vid utljudning utgår från ett ord det 
själv valt och därmed känner till, medan barnet vid ihopljudning ska nå 
fram till ett ord eller uttryck som redan är nedskrivet och som kanske inte 
ingår i barnets ordförråd sedan tidigare. Hagtvet (1990) visar i sina studier 
att barn när de lekskriver, samtidigt som de försöker formulera sina tankar 
och idéer i skrift, också utforskar språkets tekniska aspekter. 

I ljuset av att många barn tycks uppleva skrivandet som mindre kravfyllt 
än läsandet är det intressant att reflektera över hur det skrivmotstånd som 
många av eleverna i Rubinens förstaklass gav uttryck för kan tolkas. Lära-
rens sätt att bemöta elevernas motvilja mot att skriva blev att medvetet 
avvakta med att låta dessa elever skriva egna texter fram till mitten av 
vårterminen, då hon bedömde att de var ”mogna” för att skriva, i det här 
fallet en saga (exempel 8:1). Under förskoleklassåret hade eleverna arbetat 
med skriftspråkets formella aspekter på ett strukturerat sätt, men däremot 
inte aktivt stimulerats att använda skriftspråket på sina egna villkor i lek-
fulla läs- och skrivsammanhang. När eleverna börjar årskurs 1 möter de 
återigen samma typ av undervisning där ljud och bokstäver huvudsakligen 
övas isolerat från ett sammanhang och med liten koppling till deras intres-
sen och erfarenheter. Den ovilja som en del elever visar mot att skriva kan 
som jag ser det tolkas i relation till detta. Eleverna lär sig använda bokstä-
verna i formella skrivövningar, men för att de också ska känna lust, glädje 
och motivation och se poängen med att skriva behöver skrivandet mera ta 
sin utgångspunkt i deras egna initiativ, intressen, behov och förutsättning-
ar. Exempelvis skulle datorn kunna vara en motiverande kraft i detta 
sammanhang för att överbrygga elevernas olust inför att skriva. Att skapa 
texter på datorn tillsammans med någon kamrat kan bli en brygga in till 
det egna skrivandet. 
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Undersökningens läspraktiker 
Språket utvecklas främst genom att man i samspel med andra får möjlighet 
att bli en alltmer aktiv deltagare i olika typer av språkliga praktiker (An-
ward 1983). En sådan språklig praktik är de gemensamma samtalen om 
texter som förekommer i de undersökta klasserna, exempelvis samtal kring 
läsläxor (årskurs 1) eller kring böcker som läraren läser högt för klassen 
(förskoleklass och årskurs 1).   

Analysen av högläsning visar att de yttre ramarna vid högläsningen spe-
lar stor roll för vilka boksamtal som det ges utrymme för. Om högläsning-
en, som i de undersökta klasserna, oftast är förlagd till strax före rast eller 
lunchpaus, så begränsar redan själva organiseringen av högläsningen möj-
ligheterna för meningsskapande samtal. Yttre tidsramar och rutiner tende-
rar då att bli styrande för den tid som avsätts för högläsning och därmed 
också för vilka samtal som blir möjliga. 

Sammantaget visar analysen av högläsningen att den utgör ett fristående 
inslag i undervisningen och fungerar som ett välkommet och uppskattat 
avbrott mellan olika arbetspass under skoldagen. Det finns ingen innehålls-
lig koppling till vad eleverna i övrigt är engagerade i, utan böckerna före-
faller väljas av mer pragmatiska skäl. Lärarna uttrycker en ambition att 
välja högläsningsböcker som kan fånga intresset hos alla elever i klassen, 
men de menar att detta är svårt genom att det finns en stor spännvidd i 
fråga om läserfarenheter och läspreferenser hos eleverna.  

Av analysen framgår att eleverna möter en viss bredd i repertoaren av 
olika genrer som t.ex. berättelser, sagor och fabler, men syftet med och 
formen för högläsningen leder till att det fördjupade samtalet kring de 
tankar som innehållet väcker hos eleverna oftast uteblir. De samtal som 
förs rör sig i huvudsak på textens yta, där läraren ställer faktaorienterade 
frågor om berättelsens innehåll och illustrationer, medan frågor som rör sig 
ut från texten och kopplar till egna erfarenheter eller på djupet i texten är 
ovanliga. För att komma längre i ett mera fördjupande samtal om texten 
krävs en större textrörlighet jämfört med de exempel som är representerade 
i denna studie (jfr Cochran-Smith 1984, Liberg 2003b, Wiksten Folkeryd, 
af Geijerstam & Edling 2006). 

Som framgår av analysen präglas undersökningens literacypraktiker av 
träning av språkets formella aspekter, medan det inte finns några exempel 
på en kritisk utforskning av olika texter i materialet. Enligt Luke (2000) är 
den resurs jag i denna avhandling valt att kalla kritisk textutforskning (cri-
tical literacy) något som av tradition ägnats ringa uppmärksamhet i sko-
lans textpraktik, i synnerhet i de tidiga skolåren. Att kunna läsa texter 
kritiskt och/eller kreativt beskrivs i kognitivt inriktade modeller av läsut-
vecklingen som det sista stadiet i denna utveckling (Malmqvist 1979, Høi-



MARIANNE SKOOG Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 I 207 
 

en & Lundberg 1990). Enligt ett sådant kognitivt synsätt förutsätter därför 
kritisk läsning både en god lästeknik och god läsförståelse, vilket implice-
rar att elever inte kan engageras i ett sådant arbete förrän de har kommit 
ganska långt i sin läsutveckling. Vad Luke och Freebody (1999) lyfter fram 
genom sin modell är däremot den kritiska textutforskningens självklara del 
i barns skriftspråkslärande. Därför fyller även denna fjärde resurs i model-
len en viktig funktion i analysen, för att visa på att det finns möjliga poten-
tialer till kritisk bearbetning i alla former av texter, även i arbetet med 
elever i yngre åldrar. 

Luke (2000) argumenterar för att redan de yngsta eleverna i skolan, ge-
nom ett utforskande textarbete, kan uppmärksammas på att texter inte är 
neutrala utan ingår i ett kulturellt och socialt sammanhang som bär på 
maktrelationer. För att bli skriftspråklig i en vidare mening blir det utifrån 
Luke och Freebodys (1999) repertoarmodell viktigt att elever ges möjlighet 
att läsa, skriva och arbeta med olika typer av texter för att gradvis utveckla 
sin förmåga att se innebörden i och förhålla sig kritiskt till de texter de 
möter. Genom att lärare och elever tillsammans utforskar både innehållsli-
ga och språkliga aspekter i olika typer av texter dvs. vad en text säger och 
hur den säger detta, kan eleverna medvetandegöras om hur och med vilka 
medel texter är uppbyggda, hur språket varierar med textens sammanhang 
och syfte och hur texters tankeinnehåll är format, samt också förståelsen 
av vad texter gör med mig som läsare. Utgångspunkten är att texter inte är 
neutrala utan alltid skrivs av någon och med ett speciellt syfte (Luke 2000).  

Att redan elever i de yngre skolåren får möjlighet att engagera sig i ett 
kreativt och kritiskt utforskande textarbete som har en stark förankring i 
deras intressen och erfarenheter, men som också öppnar upp för att gå in i 
nya textvärldar, ser jag alltså som en didaktisk utmaning i arbetet med de 
yngsta elevernas läsande och skrivande i förskoleklass och tidiga skolår.   

Skriftspråkstimulering och lek som två parallella processer  
Ett mönster som karakteriserar arbetet med skriftspråket i de studerade 
klasserna är lekens undanskymda roll som pedagogiskt redskap för att 
stimulera elevernas intresse och motivation för läsande och skrivande. Un-
der förskoleklassåret är det starka inslaget av strukturerade s.k. ”språkle-
kar” genomgående. I båda klasserna arbetar förskollärarna mycket kon-
kret med att stimulera elevernas språkliga medvetenhet i olika typer av 
språklekar. Dessa lekar är starkt lärarstyrda och handlar som framgår av 
resultatredovisningen om olika övningar som syftar till att rikta uppmärk-
samheten mot språket som system och dess olika beståndsdelar. Däremot 
finns det inte några exempel på situationer där förskollärarna aktivt för in 
skriftspråkliga symboler i elevernas olika spontana lekar eller medvetet 
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skapar leksituationer där eleverna ges möjlighet att experimentera med 
symboler som bokstäver och siffror i olika typer av roll- eller konstruk-
tionslekar.  

Den barninitierade, eller s.k. fria leken skulle som jag ser det i högre 
grad kunna utnyttjas till att eleverna uppmuntrades att använda skriftsprå-
ket i mer lekfulla former och på sina egna villkor. När eleverna i leken 
ägnar sig åt ett utforskande skrivande blir det skrivandets funktionella roll 
som sätts i fokus medan kraven på att skriva enligt rådande skriftspråk-
normer blir underordnade i relation till lekens innehåll och roller. I skydd 
av leken ges rika möjligheter för eleverna att pröva sig fram i skriftspråket 
utan att behöva känna krav på att skriva rätt med avseende på t.ex. bok-
stävernas utformning eller stavning. Avståndet blir i det undersökta mate-
rialet långt mellan den barninitierade lek som i verksamheten kallas ”fri 
lek” och den lek som framträder i de lärarledda ”språklekarnas” formali-
serade övningar.  

Forskningsresultat som understryker vikten av fonologisk medvetenhet 
för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen har under senare år fått ett 
stort genomslag i den pedagogiska praktiken. En möjlig förklaring till detta 
är att dessa resultat har omsatts i konkreta språkträningsprogram i form av 
läromedel med färdiga övningar som direkt kan appliceras i arbetet med 
barnen. Tillämpat som isolerade och färdiga övningar genomförda under 
särskilda arbetspass blir dock denna repertoar för smal för att ensamt kun-
na sägas utveckla barns literacies i en vidare mening, vilket repertoarmo-
dellen avser att påvisa.  

Från förskoleklass till skola – upprepning eller progression?  
Förskolan och skolan har historiskt sett haft skilda uppdrag och skilda 
traditioner vad gäller synen på omsorg, fostran, kunskap och lärande. I 
förskolan har arbetet av tradition varit inriktat på att stimulera den tal-
språkliga, sociala och känslomässiga utvecklingen, medan skriftspråkslä-
rande och kunskapsförmedling har varit skolans område. Med införandet 
av förskoleklass var ambitionen att förskolans och skolans traditioner skul-
le mötas och leda till nya pedagogiska förhållningssätt där de olika yrkes-
gruppernas olika kunskaper och erfarenheter skulle tas tillvara, något som 
förväntades leda till kontinuitet och samsyn mellan de olika verksamheter-
na (SOU 1997:21). Inte minst gällde detta synen på barns tidiga skrift-
språksutveckling, där forskningen om early childhood literacy har visat att 
det inte finns en ”magisk” gräns, ofta förknippad med skolstarten, för när 
barn anses vara ”mogna” att lära sig läsa och skriva. Läs- och skrivutveck-
lingen startar tidigt och är en kontinuerlig process, där barnet genom att 
delta i och utöva olika läs- och skrivaktiviteter tillsammans med andra och 
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på egen hand, gradvis tillägnar sig en förståelse för skriftspråkets mening 
och funktion liksom kunskaper om den alfabetiska principen (De Temple 
& Snow 2001, Hagtvet 2002, 2004, Fast 2007, Liberg 1990, 2006). Tidig 
skriftspråkstimulering i förskola och förskoleklass ses utifrån denna senare 
forskning som en möjlighet att ge barn en lång ”startsträcka” och ett 
mjukt möte med skriftspråket innan de möter skolans formella läs- och 
skrivundervisning. Dessa forskningsrön har influerat förskolans och sko-
lans läroplaner.  

En fråga som ställs i föreliggande studie är på vilka sätt man kan tala 
om en kontinuitet mellan förskoleklass och årskurs 1 med avseende på hur 
literacy konstrueras i undersökningens klasser? I studien framkommer att 
det skriftspråkliga arbetet i förskoleklass i hög grad liknar skolans tradi-
tionella sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning. Det finns en tydlig åt-
skillnad mellan (fri) lek och lärarledda formella språkövningar och bok-
stavsarbete. Analysen visar att arbetet med den grammatiska koden i de 
olika verksamheterna följer tydliga rutiner och en arbetsgång som åter-
kommer kring varje bokstav. Detta skapar igenkänning och en förutsäg-
barhet i de krav som eleverna möter men det förefaller också efter hand att 
skapa en viss monotoni och ibland frustration hos vissa elever då uppgif-
terna har blivit rutiniserade och inte längre erbjuder någon utmaning. In-
tressant att notera är att Rubinens förskoleklass när de börjar årskurs 1 
möter samma typ av uppgifter som de arbetat med i förskoleklass med den 
skillnaden att bokstavsarbetet i årskurs 1 innehåller fler moment. Här blir 
det således fråga om en upprepning mellan förskoleklass och skola. En 
annan aspekt är att alla elever arbetar med samma uppgifter kring bokstä-
verna oberoende av sina tidigare läs- och skriverfarenheter. Också detta 
tyder på en upprepning genom att skolan inte bygger vidare på elevernas 
kunskaper från förskoleklassen.  Istället utgår undervisningen i skolan från 
att alla elever ska börja om från början i sitt skriftspråkslärande. För de 
elever som redan vid skolstarten har en god bokstavskännedom och som 
kanske kommit igång med att läsa och skriva så riskerar denna upprepning 
att bli till ett hinder, eftersom de missar tillfällen att gå vidare i sin skrift-
språksutveckling. Även för de elever som ännu inte har så stora erfarenhe-
ter av skriftspråket så innebär denna upprepning att det kan bli för stor 
betoning på språkets form istället för dess innehåll. Det är först när texter-
nas innehåll blir det centrala som språkets kommunikativa aspekter fram-
träder på ett tydligare sätt för eleverna.  

Förskoleklassen beskrivs retoriskt som en mötesplats för förskolans och 
skolans kulturer där tanken är att en ny pedagogik ska skapas. Samman-
fattningsvis visar dock resultatet av föreliggande studie i enlighet med tidi-
gare studier (jfr Fast 2007) att förskoleklassens arbete med skriftspråket 
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tenderar att organiseras som separata lektionsliknande arbetspass utan att 
integreras i förskoleklassens övriga verksamhet.  

En pluralistisk syn på literacy 
Skolan som utbildningsmiljö och social arena har en mycket central roll i 
barns och ungas liv. Där ska de ges möjligheter att utveckla sina kunskaper 
om sig själva och världen och där ska de grundlägga och vidareutveckla 
sina skriftspråkliga förmågor som en förutsättning för att kunna bli aktiva 
medborgare i ett demokratiskt samhälle.  

Resultaten av föreliggande studie pekar på att innehållsliga frågor i liten 
utsträckning görs till föremål för reflektion och problematisering. I stället 
tas innehållet i det skriftspråksarbete som iscensätts i de olika klassrummen 
mer eller mindre för givet. En didaktisk innehållsdiskussion när det gäller 
det tidiga skriftspråklärandet blir därför något av en kärnfråga. Historiskt 
sett har frågor om hur lärare på ”bästa” sätt ska lära barn läsa och skriva 
haft en framträdande plats inom såväl läs- och skrivforskning, som i un-
dervisningspraktik och i den offentliga debatten. Därmed har frågor om 
läs- och skrivundervisningens innehåll och mening samt dess koppling till 
elevernas liv och erfarenheter och till vidare samhälleliga frågor fått en 
mera undanskymd plats.  

De senaste decenniernas didaktiska forskning har aktualiserat och pro-
blematiserat att komplexa processer som undervisning och lärande inte kan 
reduceras till enbart ett metodproblem. Diskussionen om det tidiga skrift-
språkslärandet och dess innehåll och sammanhang behöver därför fördju-
pas och problematiseras som en utmaning till den färdighetsämneskoncep-
tion71 som i hög grad är rådande i undervisningspraktiken.72

De meningserbjudanden som framträder i undersökningens literacyprak-
tiker implicerar en smal syn på vad läsande och skrivande är. Bokstäver 
och ljud blir undervisningens vad. De frågor som inte ställs är: utifrån vilka 
innehåll ska eleverna lära sig läsa och skriva och vilka innehåll förmår att 
engagera vilka elever? Det är skriftkoden och skriftspråkets formella aspek-

 Det handlar 
alltså om förmågan att kommunicera och använda språket i olika sam-
manhang och för olika syften, samt att bli delaktig i olika språkliga och 
kulturella tolkningsgemenskaper. En central didaktisk fråga blir därför 
vilka meningserbjudanden eleverna möter i skolans tidiga skriftspråkslä-
rande.  

                                                      
71 Se kapitel 2 för en redogörelse för Malmgrens (1988, 1996) olika svenskämnes-
konceptioner.  
72 Se exempelvis Skolverket (2000): Läs- och skrivprocessen i undervisningen. Sär-
tryck ur Nationella kvalitetsgranskningar. Stockholm: Liber.  
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ter som utgör det egentliga innehållet i de läs- och skrivaktiviteter som 
erbjuds, medan praktiker där eleverna ges möjlighet att agera som me-
ningsskapande textskapare och textanvändare samt kritiska textutforskare 
ges litet utrymme i undervisningen. Elevernas erfarenheter och perspektiv 
och de frågor de ställer om sig själva och världen används därmed inte som 
ett undervisningsinnehåll. Eleverna och vilka de är tas då inte heller i an-
språk som en produktiv resurs i klassrumsarbetet.  

Av tradition har ämnet svenska i de tidiga skolåren uppfattats som ett 
rent färdighetsämne som handlar om att lära eleverna läsa och skriva.73

I en värld som alltmer präglas av mångfald och snabba förändringar så 
framstår frågan om undervisningens vad, dvs. vilket innehåll som ska er-
bjudas eleverna, som alltmer central och komplex. Frågan blir vilka kun-
skaper och vilken kultur som ska representeras när samhället inte i lika hög 
grad som tidigare präglas av stabilitet och kontinuitet (Kress 2008). Denna 
fråga kan inte heller besvaras utan att reflektera över vem-frågan, dvs. 
vilka eleverna är som ska möta ett visst innehåll.  

 Att 
på allvar lyfta fram innehållsfrågan i den tidiga läs- och skrivundervisning-
en skulle dels innebära en tydligare betoning på svenskämnets konception i 
de tidigare årskurserna överhuvudtaget, dels en förskjutning av ämnet i 
riktning mot ett mer erfarenhetspedagogiskt baserat svenskämne, där ele-
vernas liv och erfarenheter tas som utgångspunkt för det innehåll som ge-
staltas, samtidigt som det också erbjuder nya kunskaper och perspektiv. 
Därför blir det viktigt att diskutera läs- och skrivundervisningen som en 
vidare ämnesdidaktisk fråga, där elevers läs- och skrivutveckling ses som 
en angelägenhet i all undervisning och för skolans alla ämnen.  

Ett sätt att begreppsliggöra den språkliga och kulturella mångfald som 
är kännetecknande för den tid vi lever i är att tala i termer av en pluralis-
tisk literacy (Wahlström 2011, s 5-6). I en pluralistisk syn på literacy blir 
frågor om vad och vem helt centrala. Den didaktiska frågan blir därmed 
vilka literacies skolan bjuder in eleverna att bli deltagare i? Ett pluralistiskt 
literacybegrepp utmärks för det första av att det inbegriper elevernas livs-
världar genom att de engageras som en produktiv kraft i mötet med ett 
skolinnehåll (Kalantzis & Cope 2000). För det andra utmärks det pluralis-
tiska literacybegreppet av ett mer kritiskt inriktat förhållningssätt som 

                                                      
73 Tidigare försök att lyfta innehållsfrågan kring de yngre barnens läs- och skrivlä-
rande har gjorts av bl. a Leimar (1974) och Malmgren (1996). För en senare dis-
kussion kring innehållsfrågan och svenskämnet i de tidiga skolåren, se Bergöö 
(2005). I den dominerande diskursen tenderar dock innehållsfrågan att ges en un-
danskymd roll. 
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bygger på antagandet att alla former av språk och texter alltid inkluderar 
en kritisk dimension där frågor om makt ingår (Luke & Freebody 1997).  

I de tidiga skolåren ska alla elever ges möjlighet att lägga grunden för en 
positiv läs- och skrivutveckling. Frågan om hur skolans tidiga läs- och 
skrivundervisning kan förändras i en mer pluralistisk riktning, där under-
visningens innehåll inte tas för givet, och där elevernas olika sociala och 
kulturella erfarenheter blir en produktiv resurs i klassrumsarbetet, ser jag 
som en stor och viktig utmaning för skolan. Hur kan arbetet med skrift-
språket gestaltas så att det erbjuder möjligheter för elever att agera, inte 
bara som kodknäckare, utan också som meningsskapande textanvändare 
och kritiska textutforskare, och så att det öppnar möjligheter för eleverna 
att på allvar engagera sig i förskoleklassens och skolans textpraktiker?  
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Summary 
 
Literacy teaching and learning in preschool class and grade 1 
 
Introduction and aim of the study 
This thesis deals with literacy teaching and learning in preschool class and 
grade 1 settings in the Swedish public school system. The interest of the 
thesis is what different meanings the pupils are offered in the initial teach-
ing of literacy, concerning content, form and context. What do teachers 
and pupils in the preschool class and grade 1 read, write and talk about, in 
what context and for what purposes? What experiences are made possible 
by the literacy practices the pupils take part in? An additional interest is to 
elucidate the possibility of a continuity between the literacy practices of the 
pre-school class and those of the school and in what ways such a continui-
ty can be perceived. 

An important starting point of the thesis is the idea that the choice of 
content and form of the teaching will create different contexts of meaning 
(Englund 1995), which will contribute to the shaping of the pupils under-
standing of what literacy is about, their view of themselves as literacy 
agents, as well as on learning in general. 

In research on young children’s reading and writing, questions about 
what content is offered in the initial teaching of literacy have, to a great 
extent, been neglected. The main part of research has been directed to-
wards different aspects of the initial development of reading and writing 
ability. Questions about the pupils understanding, interpretation and rela-
tion to the content of what they read, write and talk about, are usually not 
asked. 

In the light of what is said above, the aim of the thesis is to examine 
what different meanings are offered by the content and form of the em-
ployed initial literacy practices. Since the preschool class, although an edu-
cation form of its own, more and more is considered as a start of the com-
pulsory education it is important to study literacy activities at that level 
and how they are followed up at school. 
 
Swedish as a school subject 
In chapter 2 the attention will be directed towards Swedish as a school 
subject. That will be done from two points of view, subject-specific re-
search and the steering documents of education prevailing at the time of 
my study. 
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The various interpretations of Swedish as a school subject is a central 
theme in this chapter. Swedish as a school subject has been discussed in 
terms of skills, literary education and experience based pedagogy 
(Malmgren 1996). According to Malmgren there is a competition between 
the different interpretations. That is the case concerning the actual teach-
ing, the steering documents, the textbooks and in the ongoing debate about 
how to teach literacy. 

Historically, Swedish as a subject of skill has dominated within the early 
school years. The main task has been to teach how to break the writing 
code and how to develop fluency in reading. Swedish as literary education 
has been given a limited space in the early school years and the aim of 
reading literary texts has mainly been to develop the language (Ewald 
2007a, Persson 2007). Swedish as an experienced based subject has mainly 
been oriented towards the meaning of the text in relation to the life experi-
ences of the pupils. That interpretation of the subject challenges an estab-
lished tradition characterised by formal exercises of skills, especially in the 
initial teaching of reading and writing. 

In this chapter I also discuss the intentions of the teaching of Swedish as 
they are and have been presented in the national steering documents. The 
intention is to show the greater importance attached to the teaching of 
Swedish in the early school years. Discussions concerning content and goal 
of the teaching of Swedish and what knowledge and skills should be devel-
oped by the pupils, are constantly going on. In the present curriculum a 
lowest acceptable level of knowledge of Swedish is stipulated. The literacy 
competence of children and young people is considered to be decisive for 
the possibility to reach the general goals of knowledge which means it has 
been given high priority in educational policy rhetoric. 
 
Research of classroom interaction and children’s early literacy learning 
Chapter 3 consists of an overview of earlier research relevant to this thesis. 
First I draw attention to a number of studies on patterns of classroom 
communication. Early studies on classroom interaction focused on the 
structure of participation in teacher led conversations, i.e. what kind of 
questions the teacher asked, the distribution of talk time between the 
teacher and the pupils and how different subjects and questions were initi-
ated. The pattern of interaction in teacher led classroom conversations has 
traditionally been characterised in terms of IRF (initiative-respons-follow 
up) (Sinclare & Coulthard 1975), IRE (initiative-respons-evaluation) 
(Mehan 1979)and recitative talk (Nystrand 1997), where classroom con-
versation consists of chains of such IRE/F-patterns. Later conducted class-
room research has been more interested in the influence of context and 
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interaction on the development of learning processes, with a special interest 
directed towards the link between classroom conversations and learning 
processes. Socioculturally oriented researchers like Nystrand (1997) and 
Dysthe (1996) emphasize the possibility of active participation in dialogue, 
communication and interaction as an important condition for learning and 
creation of meaning. 

In the second part of this chapter I present research focusing on chil-
dren’s early literacy learning. There has been considerable debate among 
researchers on the nature of literacy and there are different theoretical 
views on literacy based on different assumptions about the reading and 
writing process, implying different methods of teaching reading and writ-
ing. The assumption of reading and writing as an individual mental process 
beginning with formal education, has been challenged during the recent 
decades, by socioculturally oriented studies within the field of emergent 
literacy. Studies within that field have highlighted the social nature of 
learning and development and the importance of literacy activities prior to 
schooling as well as the important role of adults as intermediaries for chil-
dren’s use of print. 

In addition, research elucidating aspects of and conditions for children’s 
literacy learning, is presented. In that kind of research are, for example, 
reading aloud and conversation about texts, phonological awareness and 
meta cognitive abilities pointed out as important conditions for a good 
reading and writing development. 
 
Theoretical framework 
The theoretical framework employed in this study is based on sociocultural 
approaches to understanding of learning and also on approaches to literacy 
as represented by the research field of New Literary Studies. These ap-
proaches are part of a larger shift, during recent decades, in how issues 
related to communication, literacy and learning are conceptualized. 

In a sociocultural perspective knowledge is looked upon as situated in a 
cultural, historical and social context and learning is a result of social ac-
tivity within such a context. Cognitive processes as, for example, language 
and thinking are understood as located in a specific social and cultural 
situation and vary according to such circumstances. How people learn and 
what they learn are part of the situation in which they live. In such a view, 
social interaction is a condition for learning and development. Thoughts, 
ideas and ways of handling different situations have a social and interactive 
origin (Vygotsky 1999). The social dialogue and interaction the individual 
take part in will gradually become a part of his or her thinking and acting 
(Säljö 2000). Such a process is dynamic. The individual is not just influ-
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enced by others, but also an active co-creator of the process. Language is a 
link between social learning processes and the thinking of the individual. 

Within the research field of New Literacy Studies literacy is understood 
as a dimension of human communicative and social practices and cannot 
be reduced to a discrete set of autonomous skills (Street 1997). Literacy 
varies with social context and cultural norms and values and is always 
embedded in relations of power. Literacy refers to an understanding of 
written language as a cultural activity, how different texts are read and 
interpreted and how language is used in different situations. 

To analyse the different literacy activities in the classroom the concepts 
literacy events and literacy practices are used. Literacy events are, accord-
ing to Barton (1998), any occasions in everyday life where the written 
word is part of the activity, while literacy practices refer to “the broader, 
cultural conception of particular ways of thinking about and doing reading 
and writing in cultural contexts” (Street 2003, s 79). Those concepts direct 
the analyses towards the social practices in which literacy is included and 
consequently the context in which the use of language should be inter-
preted. The recurrent literacy events which the pupils take part in imply 
different offers of meaning and contribute to the shaping of the pupils’ 
understanding of what reading and writing means in a specific context. 

In this chapter I also discuss the different conceptions of literacy identi-
fied by Holm (2006). These conceptions can be used as one way of discuss-
ing how literacy is constructed in different classrooms. 

The analysis of the empirical material has been inspired by “The Four 
Literacy Resources Model” (Luke & Freebody 1997) which includes a 
repertoire of mutually dependent practices necessary to develop literacy in 
a broad sense. Luke and Freebody (1999, p 6) state that effective literacy 
teaching allow learners to participate in various “families of social prac-
tices”. In this model four dynamic and fluid resources are described: 
 

• Practices for code-breaking 
• Practices for meaning-making with text 
• Practices for using text functionally 
• Practices for critical analysis of text 

 
The model tries to integrate different interpretations of literacy and can be 
used to analyse how literacy is constructed in formal education.  
 
Methodological considerations 
In this chapter I present the methodological reflections underlying my 
study. The chapter deals with questions about the relation between the 
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specific and the general in ethnographic studies, how to get access to the 
field, the influence of earlier experiences as a teacher on the ethnographic 
research process, closeness and distance in the research process and ethical 
responsibilities related to qualitative research. 

I have conducted ethnographic fieldwork in two classes in two different 
Swedish comprehensive schools over a period of two years, which means I 
have studied the literacy activities from the start of the pre-school class till 
the end of the first grade. The schools can be characterised as typical 
schools in the sense that they do not represent any specific pedagogical or 
ideological profile. The methods used for creating data were participant 
observations, video documentation, informal conversations with pupils and 
teachers and interviews with teachers. In addition to that I have gathered 
texts used and produced by the pupils. 
 
Main results 
The results of the thesis are presented in chapters 6-9. Chapter 6 contains a 
description of schools, classes, teachers and environmental conditions, 
followed by an overall description of literacy activities in the pre-school 
class and grade 1. The latter serves as a context to the closer analysis con-
ducted in chapter 7-9. The analysis of the empirical material is based on 
the four resources; practices of code breaking, meaning making, text use 
and critical analysis of text, which taken together constitute necessary con-
ditions for children’s and young people’s literacy development (Luke 
&Freebody 1999). The analysis has been conducted from three dimen-
sions; breadth of repertoire of literacy events, the depth and degree of con-
trol exercised by the pupils in any given literacy activity and to what extent 
there is space for the pupils’ creativity. 

In chapter 7 recurrent literacy events with a focus on code breaking are 
described and analysed. Activities related to code breaking is a central 
theme in the investigated pre-school class as well as in grade 1. The result 
of the analysis shows that the teachers point out different aspects of the 
language; sentences, syllables and sounds as well as the relation pho-
neme/grapheme. The activities in the pre-school class, during all the school 
year, are characterised by structured exercises in linguistic awareness. 
There are exercises about the relation between sentences and words, the 
length of sentences, how to divide up sentences into words, compound 
words, how to identify sounds etc. The repertoire of language exercises has 
a breadth and variation in the way that the teachers try to find different 
ways of practicing language awareness. The focus of the practice is, on the 
other hand, narrow. The same limited skills are practised in many different 
ways, while other competences are left out. The language exercises are of a 
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formal character, where the different parts of the language are practiced in 
a certain order, while activities aiming at textual awareness in a wider 
sense and an understanding of the communicative function of the written 
language are less usual. 

In grade 1 much time is devoted to learning of letters. The formal char-
acteristics of the letters, i.e the names and sounds of the letters are taught 
in a profound way. Learning of letters are characterised by a narrow reper-
toire concerning both practices and content. Since the teaching follows 
predetermined rules about what to do and how it should be done, the 
space for pupil initiatives are limited. The pupils are invited to participate 
within limited areas, for example, to come up with words related to the 
sounds being practiced. This means there are few opportunities for the 
pupils to take part in the teaching of the writing code in an active and crea-
tive way. 

Literacy events with focus on the pupils’ writing are analysed in chapter 
8. The examples given are picked out to show an analytically constructed 
breadth of the writing repertoire. They are thus not examples of continual-
ly recurring writing activities in the classes. 

The writing activities observed in the investigated classes are mainly of  
a formal character and guided by pre-produced text books. Those exercises 
are centred on training of sounds and letters, but there is also a more func-
tional writing, where the pupils have more influence on the content. How-
ever, this more informal writing is kept within given frames by instructions 
given by the teacher, i.e. to write about a picture, a fairy tale or another 
subject decided by the teacher. The task can also be about writing a factual 
text, individually or all the class together. 

In the investigated activities a certain breadth of repertoire is created by 
introducing different aims of the writing. The pupils write fairy tales, fac-
tual texts and stories based on their own experiences. All taken together, 
that points to a certain variation in repertoire, although not reflected in 
every single classroom activity. The writing repertoire seems to be relative-
ly shallow and narrow, in the sense that all writing activities are initiated 
and guided by the teacher The pupils are given few opportunities to take 
initiatives concerning what to write, how to write and the extent of the 
writing.  

In chapter 9 reading aloud and conversations about what has been read, 
are focused. The analysis of reading aloud points to a pattern where the 
conversations conducted, to a great extent, are directly related to the text 
and of a concrete character. Questions and comments coming up before, 
during and after the reading are mainly about explanations of words and 
the content of the text. On some occasions there are questions and com-
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ments related to events outside the text, i.e. the experiences of the pupils or 
activities going on in the class. Reading aloud offers an opportunity to 
experience different texts, but conversations about the texts are usually not 
directed towards the pupils’ interpretations of what has been read, conse-
quently there is no possibility to compare different interpretations of the 
text. In the empirical material there is a lack of both critical comments on 
the text and examples where the text is related to what is happening in 
society or in the everyday life of the pupils. 

The overall result of the thesis shows the literary practices, in the inves-
tigated classes, mainly is directed towards coding and decoding. That pre-
vails for both the pre-school class and grade 1. The exercises are mainly 
not related to functional reading and writing and they are not based on the 
life and experiences of the pupils. 

Another result shows that play is not used to stimulate the pupils inter-
est in reading and writing. In the pre-school class, what is called structured 
play with words is a recurring activity, but there are few examples where 
the pre-school teacher actively introduces literacy symbols in children’s  
“free” play activities or initiate situations of play where the pupils are giv-
en opportunities to actively experiment with letters and  figures in their 
own ways. 
 
Final conclusion and discussion 
The offer of meaning emerging in the literacy practices point to a narrow 
view of what reading and writing is about. Letters and sounds become the 
what of teaching. Examples of questions not asked are; What should be the 
content of literacy teaching? What content will engage the pupils? Formal 
training of skills constitute the main content of literacy activities in the 
classes. Practices where pupils have the possibility to act as meaning-
making text-users and text-critics are unusual or even lacking. The social 
and cultural experiences and perspectives of the pupils and the questions 
they ask about themselves and the world they inhabit are not used as con-
tent of the teaching. The pupils as actively thinking persons are thus not 
used as a productive resource in the classroom.  

In a time characterised by diversity and fast changes questions of what 
and who become more and more central and complex. What knowledge 
and culture should be represented in education when society is not charac-
terised, to the same extent as earlier, by stability and continuity (Kress 
2008). That question cannot be answered without reflection on the ques-
tion of who, that is what pupils are facing what content. Thus questions 
about literacy teaching and how it could be formed in a more pluralistic 
way (Wahlström 2011), where the content is not taken for granted and the 
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pupils different lifeworlds are used as resources in the classroom work, I 
regard as an important challenge for education. 
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Bilaga 1 
 
Transkriptionsmall  

 
P  oidentifierbar pojke 
F  oidentifierbar flicka 
B  oidentifierbart barn  
FB  flera barn talar samtidigt 
[…]  utelämnade turer 
(ohörbart)  ohörbart tal 
HEJ  talar högt eller ropar 
/<x>/  namn på en bokstav 
<xyz>  skriven text eller skrivna bokstäver  
/x/  fonetisk återgivning av en bokstav 
/s-o-l/  ihopljudning eller utljudning av ord  
(.)  mikropaus  
(…)  längre paus 
hej
[skrattar]  metakommentarer, tilläggsinformation om 
vad aktörerna gör 

  betoning av ord, stavelser eller ljud i talet 

(kursiv inom parantes) författarens anmärkningar 
kursiv utan parantes lärares eller elevs högläsning 
 
 
Fingerade namn på personal 
Mona  förskollärare Rubinens förskoleklass 
Jessica  fritidspedagog Rubinens förskoleklass 
Kristina  lärare Rubinen åk 1 
Karin  fritidspedagog Rubinen åk 1 
Annika  förskollärare Norrskenets förskoleklass  
Sara  förskollärare Norrskenets förskoleklass 
Carina  lärare Norrskenet åk 1 
Jana  fritidspedagog Norrskenet åk1 
  



    

Bilaga 2 
 
Till föräldrar i förskoleklassen Norrskenet 
 
Mitt namn är Marianne Skoog och jag är doktorand i pedagogik/ svenska 
med didaktisk inriktning vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet. 
Mitt forskningsintresse är frågor som rör barns skriftspråksutveckling och 
läs- och skrivlärande i de tidiga skolåren. Jag har för avsikt att göra en 
klassrumsstudie som löper över två år, där jag tänker följa en grupp barn 
under deras år i förskoleklass samt under år 1 i skolan. Syftet med studien 
är att försöka förstå hur barnen närmar sig det skrivna språket inom ra-
men för dessa båda verksamheter. Personalen i era barns förskoleklass har 
ställt sig positiva till att delta i studien. Detta också är förankrat hos sko-
lans rektor. 
 
I klassrumsstudier av olika slag är det vanligt att forskaren samlar in data 
genom s.k. deltagande observationer, och numera också genom att video-
filma sådant som har relevans för studiens syfte. För att underlätta doku-
menterandet av de aktiviteter som försiggår ber jag därför om tillstånd att 
få göra videoinspelningar av den pågående verksamheten i förskoleklass xx 
och senare också åk 1 i skolan. Allt insamlat material kommer att använ-
das enbart i forskningssyfte och kommer att handhas och förvaras enligt 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forsknings-
etiska principer74. Dessa innebär bl.a. sekretesskydd och anonymitetsskydd 
för deltagarna i studien, vilket betyder att namn på elever, personal och 
den enskilda skolan inte kommer att kunna spåras i de texter som kommer 
ut ur projektet under pågående arbete eller i den färdiga avhandlingstexten. 
Att materialet kommer att användas enbart i forskningssyfte betyder kon-
kret att endast jag själv, mina handledare samt den forskningsgrupp, 
KKOM-DS75

                                                      
74 HSFR:s forskningsetiska regler finns tillgängliga hos personalen för den som 
önskar ta närmare del av dem.  

, som jag tillhör vid Pedagogiska institutionen kommer att ta 
del av materialet. Att få möjlighet att diskutera delar av materialet med 
kollegor och handledare i en forskningsgrupp (sekretess råder för gruppens 
medlemmar) innebär en ökad trovärdighet och tillförlitlighet i tolkningen 
av materialet och är därför av stort värde för studiens resultat. 

75 Forskningsgruppen KKOM-DS vid Ped. inst. (Kommunikation, Kultur Och 
Mångfald –Deaf Studies) leds av Sangeeta Bagga-Gupta, Claes Nilholm och Johan 
Liljestrand. Medlemmarna i gruppen forskar omkring frågor som rör kommunika-
tion, språk och lärande bland såväl hörande som döva barn och unga i förskola, 
grundskola och gymnasium. 



   

Värdet av en sådan här studie kan motiveras av att man i aktuella skolpoli-
tiska rapporter, som på olika sätt belyser läs- och skrivmiljön i skolan, 
lyfter fram att det i hög grad saknas forskning som över tid följer och för-
söker beskriva och förstå vad barn konkret gör när de är i färd med att 
lära sig läsa och skriva och hur barnen själva och pedagogerna uppfattar 
detta. Med min studie vill jag försöka ge en bild av hur pedagoger/ lärare 
konkret varje dag och på lång sikt arbetar med skriftspråket i förskoleklass 
och skola och hoppas därmed kunna lämna ett bidrag till en djupare för-
ståelse, grundad i empirisk erfarenhet, av dessa frågor. 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Marianne Skoog  
 
PS. Om ni har några frågor och funderingar omkring studien är ni mycket 
välkomna att kontakta mig på:  
tel.nr: 019/301148  
eller e-mail: marianne.skoog@pi.oru.se  
  



    

Forts. bilaga 2 
 
Örebro universitet 
Pedagogiska institutionen 
Marianne Skoog 
tel.nr: 019/301148 
e-mail: marianne.skoog@pi.oru.se  
 
 
Barnets namn:_________________________________________ 
 
 
 
Härmed ges Marianne Skoog, doktorand vid Pedagogiska institutionen, 
Örebro universitet 
 
 
tillstånd 
 
 
inte tillstånd  
 
 
att under en period av ca två läsår i forskningssyfte videofilma mitt/vårt 
barn i de olika aktiviteter som försiggår i förskoleklass och senare åk 1 vid 
Norrskensskolan. HSFR:s forskningsetiska regler ligger till grund för studi-
en. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte och den en-
skilda skolan och alla barn och pedagoger/lärare som deltar i projektet 
kommer att vara avidentifierade i de texter som kommer ut ur projektet.    
 
 
 
______________________________________________________ 
(Datum och förälders underskrift) 
 
 
Vänligen återlämna lappen till xxxxx och xxxxx senast 19/11-03 
  



   

Bilaga 3 
 
Till föräldrar i förskoleklassen Rubinen 

 
Mitt namn är Marianne Skoog och jag är doktorand i pedagogik/ svenska 
med didaktisk inriktning vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet. 
I min forskning är jag intresserad av frågor som rör barns skriftspråksut-
veckling och läs- och skrivlärande i åren runt skolstarten (förskoleklass och 
år 1). Jag har för avsikt att göra en klassrumsstudie som löper över ca tre 
terminer - vårterminen i förskoleklass samt år 1 i skolan. Syftet med studi-
en är att försöka förstå vad som händer när barn närmar sig det skrivna 
språket i förskoleklass och skola. Två förskoleklasser kommer att ingå i 
studien och personalen i era barns förskoleklass har ställt sig positiva till 
att delta. Detta är också förankrat hos skolans rektor. Resultatet av studien 
presenteras i en avhandling om några år. 
 
Jag kommer att finnas i verksamheten några gånger per månad då jag stu-
derar vad barnen gör, samt intervjuar och samtalar med dem. I klassrums-
studier av olika slag är det numera vanligt att forskaren samlar in data 
genom att videofilma situationer som har betydelse för studien. Jag ber 
därför om tillstånd att få göra videoinspelningar av olika läs- och skrivak-
tiviteter som försiggår i era barns förskoleklass och senare i år 1.  
 
Allt insamlat material kommer att användas enbart i forskningssyfte och 
kommer att handhas och förvaras enligt Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska princi-
per76. Dessa innebär bl.a. sekretesskydd och anonymitetsskydd för delta-
garna i studien, vilket betyder att namn på barn, personal och de enskilda 
skolorna inte kommer att kunna spåras i de texter som skrivs under pågå-
ende arbete och inte heller i den färdiga avhandlingstexten. Att materialet 
kommer att användas enbart i forskningssyfte betyder att endast jag själv, 
mina handledare (2 st.) samt den forskningsgrupp, KKOM-DS77

                                                      
76 HSFR:s forskningsetiska regler finns tillgängliga hos personalen för den som 
önskar ta närmare del av dem.  

, som jag 
tillhör vid Pedagogiska institutionen kommer att ta del av materialet. Att få 

77 Forskningsgruppen KKOM-DS (Kommunikation, Kultur Och Mångfald – Deaf 
Studies) vid Ped. inst.  leds av Sangeeta Bagga-Gupta och Claes Nilholm. Medlem-
marna i gruppen forskar omkring frågor som rör kommunikation, språk och läran-
de bland såväl hörande som döva barn och unga i förskola, grundskola och gymna-
sium. 



    

möjlighet att diskutera delar av materialet med kollegor och handledare i 
en forskningsgrupp (sekretess råder för gruppens medlemmar) innebär en 
ökad trovärdighet och tillförlitlighet i tolkningen av materialet och är där-
för av stort värde för studiens resultat. 
 
Värdet av en sådan här studie kan bl.a. motiveras av att man i aktuella 
utredningar, som på olika sätt belyser läs- och skrivmiljön i skolan, pekar 
på att det saknas forskning som över tid följer och försöker beskriva och 
förstå vad barn i åren runt skolstarten gör när de är i färd med att lära sig 
läsa och skriva, samt hur barnen själva och pedagogerna uppfattar detta. 
Med min studie vill jag därför försöka ge en bild av det vardagliga arbetet 
med läsning och skrivning i förskoleklass och skola och hoppas därmed 
kunna bidra till en ökad kunskap omkring dessa frågor.  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Marianne Skoog  
 
 
PS.  Om ni har några frågor omkring studien är ni mycket välkomna att  
kontakta mig på tel.nr: 019/301148 eller e-mail: marianne.skoog@pi.oru.se  
  



   

Forts. Bilaga 3 
 
Örebro universitet 
Pedagogiska institutionen 
Marianne Skoog 
tel.nr: 019/301148 
e-mail: marianne.skoog@pi.oru.se  
 
 
Barnets namn:_________________________________________ 
 
 
 
Härmed ges Marianne Skoog, doktorand vid Pedagogiska institutionen, 
Örebro universitet 
 
 
tillstånd 
 
 
inte tillstånd  
 
 
att under en period av tre terminer (vt-04 t.o.m. vt-05) i forskningssyfte 
videofilma mitt/vårt barn i olika aktiviteter som försiggår i förskoleklass 
och senare i år 1 vid Rubinskolan.  HSFR:s forskningsetiska regler ligger 
till grund för studien. Materialet kommer att användas endast i forsknings-
syfte och de enskilda skolorna samt de barn och lärare som deltar kommer 
inte att kunna identifieras i de texter som kommer ut ur studien.    
 
 
_________________________________________________________________ 
(Datum och förälders underskrift) 
 
 
 
Vänligen återlämna lappen till xxxx senast d. 26/3-04 



 

Bilaga 4 
 
Sammanställning av antalet heldagsbesök i Norrskenet 

 
Förskoleklass ht 03:  

 
Åk 1 ht 04: 

12/11 fältant  24/8 fältant 
19/11 fältant  26/8 fältant 
25/11 fältant  9/9 fältant 
16/12 fältant  14/9 video 

   20/10 video 
   26/10 video 
   16/11 fältant 

      
Förskoleklass vt 04:  

 
Åk 1 vt 05: 

2/3  video  15/2 video 
10/3 video  1/3 video 
17/3 video  17/3 video 
22/3 video  7/4 video 
1/4 “melodifestival” 27/4 video 
14/4 video  4/5 video  
21/4 video  11/5 video 
19/5 video  16/5 video 
28/5 fältant  30/5 video 

 
13 besök   16 besök 
Totalt antal besök: 29  

 

 
Antal videoband: 

Norrskenets förskoleklass: 12 st. videoband : nr 1 -12 (+ 1 extra band)  
Antal timmar: ca 10.25 tim 
 
Norrskenet åk 1: 18 st. videoband: nr 1- 17 (5+5a = 18 band) 
Antal timmar: ca 16 tim 
Totalt: ca 26.25 tim 
  



 

Bilaga 5 
 
Sammanställning av antalet heldagsbesök i Rubinen  
  
Förskoleklass ht 03:  
 

Åk 1 ht 04: 

25/11 fältant  25/8 fältant 
   27/8 fältant 
   7/9 video 
   15/9 video 
   19/10 video 
   16/11 video 
  
Förskoleklass vt 04:  
 

Åk 1 vt 05 

30/3 fältant 
13/4 fältant  9/2 video 
20/4 video  16/2 video 
6/5 video  5/3 video 
11/5 video  16/3 fältant  
25/5 video  30/3 video 
27/5 video  5/4 video  
   26/4 video 

3/5 video 
 12/5 video 

   17/5 video 
   3/6 video 
 
8 besök   17 besök 
Totalt antal besök: 25  
 

 
Antal videoband:  

Rubinens förskoleklass: 5 st videoband: nr 1 - 5 
Antal timmar: ca 4.75 tim 
 
Rubinen åk 1: 20 st videoband: nr 1 – 19 (6 + 6a, därav 20 band)  
Antal timmar: ca 16.5 tim 
Totalt: 21.25 tim 
 
Totalt antal videotimmar i de båda fältskolorna: 47.5 tim 



 

Bilaga 6 
 
Sammanställning av höglästa böcker i undersökningens klasser 
  

 
Norrskenet 

Förskoleklass      
031112 Donaldson, Julia (1999): Gruffalon  
031119 Tidholm, Tomas (2002): Jolanta   
031125 Sindt, Ulf (2003): Kalkonen är lös   
031216 Steig, William (1990): Benet    
040302 Stridh, Kicki (1992): Det hemska spökhuset   
040322 Aakeson, Kim Fupz (1999): Min fräcka mun  
040421 Pröysen, Alf (1956/2001): Gumman som blev liten som en 

tesked. Kap. Kråkdrottningen  
040519 Nordqvist, Sven (1987): Stackars Pettson  

 
Årskurs 1 
040824 Bergström, Gunilla (1975/1993): Raska på Alfons Åberg  
040914 Nöstlinger, Christine (1988): När Frans lärde sig läsa  
041020 Nöstlinger, Christine (1990): Frans klarar problemen  
041026 Samtal om djurböcker: Barnens fågelbok och Våra vilda 

djur   
 
 Sammanlagt 12 högläsningstillfällen  
 

 
Rubinen 

Förskoleklass 
040330 Berättelsen om Kängurun Felix (Projekt Charlie)  
040420 Berättelsen om Papegojan Bettan (Projekt Charlie)  
040420 Bosson, Marie (2002): Kråke hjälper polisen  
040506 Nilsson, Ulf (1985): Den fräcka kråkan   
040525 Schubert, Ingrid (1999): Björn hittar tre ägg   
040527 Baronian, Jean-Baptiste (1998): Av hela mitt hjärta 
  

 
Årskurs 1 
040825 Peet, Bill (1979): Hubert i klippiga bergen (sv. översättn. 

Harry Kullman) 
040827 nn: Puss och den stora flykten  



 

040907 Brown, Margaret Wise (1965/1975): Tre lurviga nallar (sv. 
översättn. Gunilla Borgström)  

040915 Löfgren, Ulf (1971): Patriks cirkus   
041019 de la Fontaine, Jean: Det rådiga dvärgmyskdjuret (fabel)  
041019 nn: Myran och syrsan (fabel)    
041116 Lindahl, Inger (2000): Zigge med Zäta    
050209 Welsh, Renate (2000): Akta er för Hannibal   
050216 Holm, Annika (2000): Blåbärshäxan   
050316  Widmark Martin (2004): Mumiemysteriet 
050330 Melin, Mårten (2004): Susanne och den lilla grisen  
050426 Angerborn, Ingelin (2004): Om jag bara inte råkat göra 

pappa till astronaut 
050512 Lindström, Eva (2002): Någon flyttar in 
050517 Alfredson, Hans (1980): Varför är det så ont om Q?  

     
 

 Sammanlagt 20 högläsningstillfällen  
 

Totalt har 32 högläsningstillfällen dokumenterats i undersökningens klasser.  
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