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Abstract

The child who starts school soon becomes aware that it is important to learn to read
and write. When it is educated in written literacy, pictures are used in reading
textbooks and other school materials. The child is also asked to draw and talk
about pictures in other contexts. Against this background, the aim of the study is
to investigate the importance of pictures for children’s learning to read and write.
The aim includes a description and analysis of the existing reading and writing
discourse. The study problemises relational aspects of school practice, research and
teacher education. This problemisation visualises a need for both a change and a
development of the field of reading and writing.

The thesis starts with a knowledge survey of the field of reading and writing.
The survey provides the basis of a text study in which 11 Swedish theses, published
between 1996 and 2003, are discussed and related to report materials published
by The Swedish National Agency for School Improvement and the Board of
Education. The text study is followed by an analysis of pictures, where the empirical
material consists both of pictures taken from reading textbooks and reading
diagnoses and pictures produced by children. The total result shows that there is
consensus about the importance of different methods being applied through
balanced reading programmes. At the same time it seems as if the field includes two
discourses, a reading and a writing discourse.

The dominant reading discourse is characterised by a strong emphasis on the
teacher’s competence in terms of being able to see, create progression, arrange in
order, settle up and correct for the purpose of providing good preconditions for learning.
Pictures are given here a clearly subordinate role. As for the writing discourse,
there is a clear shift from the teacher to the child as a meaning carrying and meaning
creating subject. To some extent pictures are then recognised as a complementary
form of mediation in connection with writing. In the reading discourse it is clear
that pictures are traditionally used as illustrations of texts for the purpose of proficiency
training. In that case pictures are given a complex role. On the one hand they are
criticised for being ambiguous. This ambiguity can lead the child away from effective
decoding. On the other hand it is presupposed, paradoxically enough, that there
is a one-to-one relationship between picture and text. In contrast, children themselves
seem to be able to apply a well-integrated use of picture and text where the intention
is superordinate to the convention. The picture-text relation is then expansive:
through the child’s involvement the interplay between words and pictures is functional
and creates meaning.
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The thesis shows that a widened text concept, and consideration for the forms
of production and presentation that characterise our culture, may yield knowledge
contributing to developing the field of reading and writing. In order for this develop-
ment to be possible, a complementary description of what characterises the respective
discourse is required. In this description the concepts of communication and language,
society and context and understanding and action function as an active intertriad for
handling the teaching of reading and writing not as two separate fields but as a
broadened, and at the same genuinely inclusive, field of knowledge.

Keywords: text, picture, reading, writing, mediation tools, experience, meaning
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Förord

Något år efter att jag påbörjat mina doktorandstudier lyssnade jag på en
föreläsning där doktor Christopher Bezzine presenterade lärarutbildningen
på Malta. Bezzine talade, med hänvisning till poeten Robert Frost, om be-
tydelsen av att våga välja lite mindre frekventerade vägar för att nå förändring
och utveckling.

Barnet som lär sig läsa och skriva, och läraren som undervisar barnet, står
ständigt inför vad hon eller han kan uppfatta som mer eller mindre givna
eller rimliga vägval. Som doktorand i pedagogiskt arbete har jag gång på gång
konfronterats med vägar som jag ibland känt igen, men varit osäker på vart
de skulle leda. Andra vägar har jag trott mig veta vart de skulle leda, men
sedan inte känt igen när jag väl kommit fram.

När jag i början av 70-talet, som färdig lärare, mötte mina första skolbarn
hade jag via min praktikerfarenhet kommit till en intuitiv insikt som jag
även fortsättningsvis, trots tillkomna vägval, burit med mig. Efter att ha
kommit till vägs ände i mitt avhandlingsarbete, har jag äntligen funnit ord
för att också kunna formulera denna min insikt: Barnet lär sig inte genom
att böjas utan genom böjelse. Formuleringen kan tyckas ålderdomlig och
det är den. Enligt en statlig utredning från 1942 (SOU 1942:11, s. 293)
användes formuleringen ”oböjelig till boken” redan under mitten av 1700-
talet som ett kriterium på elevens ljumma håg för läsning.

Den som åtar sig att skriva en avhandling är knappast oböjelig till boken,
vare sig i direkt eller överförd bemärkelse. Att skriva en avhandling handlar
i mycket om att läsa. I stunder när oböjeligheten, i olika skepnader, likväl
gjort sig påmind har jag som doktorand haft ett fantastiskt stöd av mina
handledare, Åsa Bergenheim och Anders Marner. Tack Åsa för din förmåga
att bejaka mina tankar och samtidigt få mig att ompröva de idéer som vacklar.
Tack Anders för dina både stränga och uppmuntrande diskussioner kring
bildens betydelse och bildbetydelser.

Tack alla skolbarn som strosar omkring mellan raderna i min text. Ni är de
som i grunden möjliggjort mitt projekt. Tack Gunnel Jansson för att du
med ditt mänskligt bejakande sätt ingav mig mod att en gång våga förändring.
Tack Kerstin Lindgren och P-O Erixon för att ni med intellektuell finess
och humor följt och stöttat mig i mitt arbete som lärarutbildare och doktorand.
Tack Kerstin Munck och Björn Åstrand för er förmåga att både fånga upp
och vidarebefordra berättelsen, myten och sagan som livgivande inspirations-
källa för mitt avhandlingsskrivande.
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Tack arbetskollegor och doktorandkamrater som alla på olika sätt uppmuntrat
och utmanat mig i mitt projekt.

Tack Ola för decennier av kloka och insiktsfulla samtal. Med samma inkännande
klokhet och insiktsfullhet har du också avhållit dig från att klampa in i min
text. Tack Kajsa och Sara för att ni med sinnlig närvaro och stor kunnighet
engagerat er i mitt skrivande. Tack Samuel för en snabb hand på min axel
och ett omtänksamt … ”hur går det?”.

Slutligen ett tack till min syster Kristin och Elisabeth Wallmark för att ni
med beundransvärt tålamod, i olika stadier av mitt skrivande, tagit er an upp-
giften att leta rätt på mina blinda fläckar. Tack Gunnar Persson för din
engelska.

Umeå i augusti 2006
Carin Jonsson
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Kapitel I – Inledning

Ämnesval

Each learner starts with what he or she already knows and uses
that to support what has to be learnt next.1

Den här bilden får du, säger skolbarnet
efter ett par veckor i skolan. Han räcker
fram bilden av den avskräckande
monstervarelsen och tillägger:

– Du kan sätta den på ditt kylskåp.
Vidare förklarar han att om jag någon
gång känner mig arg eller irriterad
behöver jag bara titta på bilden. I prat-
bubblan till höger om monstret finns
alla svärord som behöver sägas. Jag
känner igen en blixt, ett ovädersmoln
och en tornadoliknande spiral. Pojken
tycker om att berätta, göra bilder och
lyssna. Han kan låtsasskriva och kallar
det för hemlig skrift. Efter några måna-
der visar han mig en bildberättelse

om ett särskilt lyckosamt fiskafänge. Pratbubblans symboler har successivt
bytts ut eller kompletterats med förklarande textrader. På sidan tre i berättelsen
om fiskafänget kan vi se bilden av en gosse som håller upp sin fångst, en
gädda nästan lika stor som pojken själv. Under bilden läser jag:  ”Han fick
napp!”.

Ordet har en sällsam makt. Det som är sagt är sagt, det som är skrivet är
skrivet, det finns. Det mer specifikt sällsamma, men också självklara, i exemplet
här ovan är att en sjuårings medierade erfarenhet om att fiska gäddor också
har makt att inleda en undersökning om huruvida bilden verkligen finns
inom läsningens och skrivandets diskurs. Min ambition är alltså att undersöka
bildens funktion i läs- och skrivlärande och undervisning. Behövs bilder,
om så, till vad och varför? Sommaren 2005 tillbringade jag som vanligt
några timmar då och då vid köksbordet i vårt sommarhus för att skriva. En
morgon fick jag syn på den framlagda orangefärgade instruktionsfoldern

1 Clay, 2002, s. 10.
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till vår gräsklippare. På informationshäftets framsida återfanns följande text:
”Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du
använder maskinen”. På samtliga sidor förklarades i ord och bild hur jag
skulle hantera maskinen.

Min första reaktion på uppmaningen var att den roade mig som en lustighet,
men i den smygande eftertanken framstod den plötsligt som smått genialisk
för att förklara något om läs- och skivundervisning. Att kunna läsa handlar
inte enbart om noggrann avkodning av skriven text. Att kunna läsa handlar
också om att förstå något av innehållet. Hur kan instruktionsbokens efter-
följande textrad, ”innan du använder maskinen”, vidare tolkas med avseende
på läs- och skrivinlärning? Kanske som ett grundläggande synsätt, vilket
tillämpat kan få överspridningseffekter i undervisningen?2 Möjligheten till
prövning och upptäckt ligger i lärandets natur. Om hanteringen av ”maskinen”
i metaforisk mening kan sägas avse läsning eller skrivning så kan barnets
skriftspråksupptäckter mycket väl föregå instruktionen. Frågan handlar då
delvis om huruvida och i vilken omfattning barnet är, kan göras eller gör sig
självt redo. Är det när barnet uppnått en viss ålder eller mognad? Är det när
vissa färdigheter, insikter eller kunskaper inhämtats, t.ex. bokstavskännedom,
ordförråd och metaspråklig insikt? Har då bilder överhuvudtaget någon be-
tydelse i sammanhanget?

Barnet som börjar skolan kommer att i olika undervisningssituationer, via
mer eller mindre likartade läsprogram, bli varse att det framför allt är viktigt
att lära sig läsa och skriva. I sammanhang där skola, undervisning och
kunskaper diskuteras offentligt brukar diskussionen ske med argument som
hänvisar just till de grundläggande färdigheterna: läsa och skriva. Argumenten
framförs då via olika medier, t.ex. TV och tidningar där budskapet beledsagar,
förtydligas eller förstärks via illustrationer, diagram, grafiska former, OH-

som bland annat ett förstärkande och förklarande kommunikativt medium.
Men i skolan tycks bilden alltjämt existera i skuggan av fokus på skriftspråklig,
och framför allt brister i skriftspråklig kompetens. Visserligen blir det allt
vanligare med argument som handlar om betydelsen av att tillvarata mång-
faldens textvärldar genom olika representationsformer, men det är långt
ifrån säkert att intentionen överensstämmer med den pedagogiska verk-
ligheten.3

2 Med transfereffekter avses att man lär sig något genom något annat. Se exempelvis
Perkins och dennes begrepp ”challenge of transfer”. Perkins, 1994, s. 82-85.

3 Wetterholm, 2001, s. 178. Se även Bergöö, 2005, s. 303, 307, 311.

bilder eller ”power point”-presentationer, vilket visar på bildens betydelse
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I förordet till rapporten Läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning
och dokumenterad erfarenhet kan läsas att texten är författad av experter på
läs- och skrivområdet med hänvisning till aktuell forskning och beprövad
erfarenhet.4 Även andra externa skribenter har anlitats, så gäller exempelvis
för semiotikern och bildforskaren Gert Z Nordström. Han ansvarar för
texten om bildens betydelse i kapitlet Meningsskapandets socialisation. På två
textsidor skriver Nordström fram bildens betydelse i dagens mediasamhälle.
Innehållet i Nordströms text är teoretisk och närmast visionär i förhållande
till den empiriska förankringen i rapporten som helhet. Rapporten ger intrycket
av att i övrigt bekräfta andra fokus som i princip exkluderar bilden i läs-
och skrivsammanhang.5

När frågor kring läsning och skrivning diskuteras inom forskning men också
i media och i mer informella samtal på individnivå, så tenderar diskussionen
att handla om att barnen misslyckas med att på ett tillfredsställande sätt
uppnå de elementära kunskapsmålen i nämnda basämnen.6 Låt mig ge ett
belysande exempel. När jag i olika sammanhang tillfrågas om ämnet för
min studie får jag kommentaren: ”Jaha, du skriver om läs- och skrivsvårigheter
och dyslexi”.  Nej, jag skriver inte om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
Jag skriver om undervisnings- och lärstrategier i termer av möjligheter. Jag
skriver om läsning och skrivning som sätt att mötas och kommunicera.
Med bilden som fokus och argument vill jag utforska de subtila gränserna
mellan lek och arbete, undervisning och lärande relaterat till att veta, att kunna
och att vilja.7 Jag lånar pedagogen Carl Angells beskrivning av lärarrollen
och läraruppdraget för att ytterligare tydliggöra min position:

4 Myndigheten för skolutveckling, rapport, 2003-12-03. Frykholm (red.). Rapporten
har tillkommit utifrån ett regeringsuppdrag i syfte att främja barns läsförmåga
och höja undervisningens kvalitet. Som myndighetsrapport har den ett värde som
riktgivare på alla nivåer. De som involverats i rapporten, med undantag av expertis
utanför läs- och skrivfältet, har antingen status som forskare eller som erfarna lärare
med goda kunskaper om fältet.

5 Myndigheten för skolutveckling, rapport, 2003-12-03.
6 Rapport, 2003-09-05, Skolverket/Lärarhögskolan i Stockholm. Myndigheten

för skolutveckling, 2003-12-03; Ahl, 1998, s. 1-5; Fahlén, 2002, s. 9; Sandström
Kjellin, 2002, s. 5. Angående förklaringar kring om det är barnet (kategoriskt
perspektiv) eller skolan (relationellt perspektiv) som äger problemet när läsningen
inte längre utvecklas i enlighet med uppsatta mål, se exempelvis Sandström Kjellin,
2002, s. 5 och Tinglev, 2005, s. 36-37.  Jämför om utgångspunkten är att bedöma
vilka mål som eleverna har uppnått, eller att bedöma om  eleverna uppnått de
på förhand bestämda målen. Wahlström, 2004, s. 107.

7 I kapitlet Skoltävlan, Kejsaren av Portugallien, 1978, s. 32 (Urspr.  utg. år 1914), ger
Selma Lagerlöf exempel på den subtila gräns jag här talar om. Hon skriver: ”I Svartsjö
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Det blir ofte sagt at lærerens rolle er som en tilrettelegger og
inspirator. En lærers kunnskap om og förståelse av elevers
intuitive ideer, blir nædvendigtvis temmelig avgjærende i dette
perpsektivet. Læreren må kjenne til, og kunne diagnostisere,
”vanlige” intuitive ideer. Med andre ord må læreren kunne
utnytte og bygge på elevers eksisterende kunnskap og eventuelle
intuitive ideer i den forstand at læreren i ett mangfold av under-
visningsstrategier selv kan bestemme og begrunne sine valg.8

Jag föreställer mig att i en diskussion om vad som utmärker läsfältet i teori
och praktik, ur ett undervisnings- och lärandeperspektiv, kan det vara av
värde att undersöka hur bilder förekommer i läs- och skrivsammanhang;
att undersöka vad som karaktäriserar bilden som medieringsform inom
nämnda kunskapsområde.

Jag har lång undervisningserfarenhet. Under mer än tjugo år har jag tagit
emot ett stort antal barn som klivit över tröskeln till skolans värld. Min
uppgift under de år vi tillbringat i skolvardagen tillsammans, har varit att
bidra till att barnens fortsatta lärsteg inom läsning och skrivning ska kunna
upplevas som, om inte lekande lätt, så åtminstone möjliga att ta för att så
småningom ”kunna lämna skolan med rak rygg”.9

Barn, liksom pojken här ovan, har när de börjar skolan en vana att uttrycka
sig och kommunicera via framför allt tal, men också i de flesta fall via bilder.10

Barnen delar på så sätt med sig med sig, och delger kamrater och vuxna sina
kunskaper och sina kunskaper om och känsla för världen. Bilden kan då
fungera som en informell medierad kommunikation mellan situationen
samt det som barnet upplever eller tolkar som meningsbärande händelser,
”verkliga” eller föreställda. Min första undran, som också pekar mot min

fanns det en skollärare, som var en gammal soldat. Han undervisade långt borta i
socknen och hade inte något skolhus som klockaren, men var alldeles ofantligt
älskad av alla barn. De visste inte själva om att de gick i skola för honom. De trodde
att de bara var tillsammans och lekte.” Jämför SOU 1994 angående framtidens
skola: En ”skola” utan stadier, utan konstlade gränser, utan revir och där lärandet
sker alltmer systematiskt utifrån barns förutsättningar. En skola som har sin grund
i insikten om lekens stora betydelse för barns lärande. SOU 1994:45, s. 9.

8 Angell, 2005, s. 12.
9 Här anspelar jag på titeln till den statliga utredningen Att lämna skolan med rak

rygg, SOU 97:108.
10 Med att kommunicera avser jag barnets erfarenhet av att göra sig förstådd och att

förstå.
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ambition att undersöka bildens betydelse i läs- och skrivundervisning, är om
och i så fall hur bilder ingår i dagens diskurs om läs- och skrivundervisning?
Är det så att lärarens kunskap om bilder kan bidra till pedagogiska insikter
som också får överspridningseffekter på andra representationsformer, som
läsning och skrivning?11

I exemplet med pojken som fick napp läser jag in att bilden liksom den skrivna
textraden, på det sätt som pojken visar, simultant delar den sammansatta
egenskapen att kunna förklaras som en perspektivering av omgivningen,
men också som en hänvisning till densamma.12 Pojken visar med sitt fiskafänge
på en integrerad och funktionell användning av bild och ord. Troligen har
pojken ännu inte direkt uppfattat att det kan existera ett konkurrensförhållande
mellan de olika tecken, bild och ord, han använder. Min tolkning är att bilden
ges en meningsbärande plats i dialog med det skrivna språket.13 Intentionen
med bild- och textrelationen blir därmed överordnad såväl bildens som
textens konvention. Att pojken verkligen ser en mening i att berätta om
fiskafänget utgör troligen en sammanhållande betydelselänk. För att berätta
om nappet, fisken och gäddan använder han sig av kommunikativa bland-
former där meningsfunktionen får avgöra vilka ikoniska och verbala lösningar
som han i situationen väljer. Pojken har sannolikt bild- och textvana via
vuxnas högläsning. Troligen har han också vana att tolka och förstå tecknade
serier och TV-program där en röst hörs till bilden. Det är alltså rimligt att
anta att pojken, mer eller mindre medvetet, importerat eller anammat de
bild- och textkonventioner som han omges av, för att sedan göra dem till
sina egna, som i exemplen med såväl monsterbild som gäddfiske.14

Genom åren har jag följt och deltagit i pedagogiska diskussioner om skola
och lärarutbildning. Ofta tenderar diskussionerna att genomsyras av en
skepsis som handlar om kvaliteten på undervisningen inom lärarutbildning.15

Utgångspunkten är att skolundervisning är ineffektiv med kvalitativa brister
som kommer till uttryck i att ungdomar lämnar skolan med ofullständiga
betyg. Beträffande läs- och skrivfältet har diskussionerna en grundton som

11 Andra författare som ställt sig frågan är exempelvis Kullberg, 1992, s. 50; Kress,
1997, s. 5 f.; Heilä-Ylikallio, 1997, s. 224-237; Arizpe & Styles, 2003, s. 118.

12 Avseende perspektiv och perspektivisering, se Lindgren, 2005, s. 151.
13 Angående intertextuella bild/textrelationer se exempelvis Jonsson, 2004a, s. 111-

124; 2004b, s. 63-78; 2005, s. 159-175.
14 Se Jonsson, 2004b, s. 63-78. I artikeln återfinns exemplet med ”gäddfisket”.
15 Avhandlingsförfattaren Sandström Kjellin skriver att barnen kanske skulle behöva

bemötas med ”en annan pedagogik än den som förekommer av hävd  och som
har lärts ut på lärarhögskolorna.” (min kursivering). Sandström Kjellin, 2002, s. 23.
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handlar om att komma tillrätta med diskrepansen mellan rätten till ett
skriftspråk och det faktum att elever lämnar skolan med allvarliga brister i
skriftspråkskompetens.16

Varken effektivitet, struktur och kontroll, eller hopplock av metodiska program
där russinen plockas ur kakan, kan fullt ut förklara vad som krävs för en
god läs- och skrivundervisning.17 ”Kakan” innehåller troligen något mer än
russin.18 Lösningen att just blanda metoder får visst stöd från aktuell
läsforskning. Det tycks som om det blivit allt svårare att förankra enskilda
metoders överlägsenhet såväl teoretiskt som empiriskt.19 I metodfrågan
innefattas likväl en gemensam utgångspunkt uttryckt i nationell och inter-
nationell läsforskning: Barnet måste kunna distansera sig från språkets
innehållssida, tala om språket, för att kunna förstå de principer som är grund-
läggande för skriven text. I frågan om hur detta går till, eller ska gå till i
termer av lärande och undervisning så splittras bilden på nytt.20 Jag avser
exempelvis principer som handlar om del och helhet, enkelhet och komplexitet,
turordning och parallellitet i förhållande till barnet och dess drivkrafter för
lärande.

Min uppmärksamhet på bildens eller bilders innebörder i samband med läsning
och skrivning hör samman med ett långvarigt intresse för undervisningsfrågor.
Genom att undersöka aspekter på bildens betydelse i samband med läsning
och skrivning inom forskningsämnet pedagogiskt arbete, har jag indirekt
kommit att konfronteras med mer generella frågor som handlar om vilka

16 Se exempelvis Läs- och skrivkommitténs slutbetänkande: Att lämna skolan med
rak rygg – om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. SOU 1997:108.

17 I Högskoleverkets granskning av lärarutbildningarna, 2005, uppmanas lärosätena
att inom ett år inkomma med en skriftlig redovisning av hur de garanterar det
centrala kunskapsområdet  ”läs- och skrivutveckling”. Högskoleverket, 2005, s. 13.
Detta kan tolkas i förhållande till att verket längre fram i texten pekar på att
studenternas valfrihet att utforma en egen utbildning försvårar för lärosätena att
sin del av ansvaret för progressionen av deras professionella förkovran och
utveckling, s. 127. Verket skriver vidare: ”De allt större krav som ställs på läs- och
skrivfärdigheter, av såväl dagens kunskapssamhälle som skolans styrdokument,
måste ha sin motsvarighet i en utveckling av undervisningen och lärarutbildningen.”
UHÄ, 2005, s. 151.

18 Lärarkommentarerna som här åberopas återfinns i Sandström Kjellin, 2002, s. 148
och Ahl, 1998, s. 98.

19 Se Hjälme, 1999, samt Skolverket, rapport, 2003-09-05, och Myndigheten
för skolutveckling, rapport, 2003-12-03.

20 Se redovisning av kunskapsfältet här nedan och materialet där 11 avhandlingsprojekt
redovisas.
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som definierar och har tolkningsföreträde inom läs- och skrivundervisning.
Ur detta föds frågor som jag måste försöka hantera inom ramen för mitt
syfte. Vilken eller vilka ämnestillhörigheter har läs- och skrivinlärning inom
forskning och i lärarutbildning? Hur påverkar dessa tillhörigheter i sin tur
synen på och tillämpningen av läsning och skrivning i skolpraktiken? Vilka
implicita förgivettaganden inverkar på och styr forskares, men också politikers
rekommendationer för utformning och tillämpning av metoder och läs-
program? Hur ser forskningsinriktningen ut i förhållande till politiska beslut
och statliga direktiv för skolans undervisning i läsning och skrivning? I
UHÄ:s utvärdering av den nya lärarutbildningen konstateras att forskning
om läs- och skrivutveckling har

[...] breddats till att omfatta många områden i barns utveckling.
Både text- och språkbegreppen har vidgats och omfattar även
de estetiska språken, kropp/motorik/balans, modersmål och
flerspråkighet.21

Kommer jag också med hänvisning till mitt material att finna den breddning
som UHÄ anför?

Under senare år har jag bland annat varit ansvarig för läs- och skrivkurser
inom lärarutbildningen. I dessa kurser konfronteras jag med intressanta
och utmanande funderingar från blivande lärare. Studenternas resonerande
tankar berör inte sällan något utöver direkta metoddiskussioner. De ger,
som jag ser det, implikationer på de allmän- och ämnesdidaktiska val som
läraren måste fundera över, ta ställning till och handla utifrån. De alternativa
lösningar som skulle kunna följa ur detta, förklarar i sin tur något om den
didaktiska ”kakans” ingredienser: Hur svarar man på brev skrivna i låtsasskrift?
Hur ska man kunna bedöma arbeten som bara barnet förstår? Måste man
gå in och rätta barnens teckningar och övriga alster, eller är det okey att ha
en felaktig bild av hur t.ex. ett avlopp fungerar? Om man ger barnet frihet
att bara anteckna för sig själv genom bilder blir det ju svårt att upptäcka
skrivstörningar?

Studenternas frågor, men också de möjliga svar som kan ges, hör som jag
ser det, samman med mitt avhandlingsarbete. Genom mitt syfte och mina
forskningsfrågor kommer jag att positionera mig, det vill säga att se, tolka
och försöka hantera bildens faktiska och potentiella roll i läs- och skriv-
sammanhang. I teori- och metodavsnitten skriver jag mer direkt fram mina

21 Högskoleverket, 2005, s. 150.
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teoretiska perspektiv och mina metodval tematiserade genom de övergripande
rubrikerna: ”Kommunikation och språk”, ”Förståelse och handling” samt
”Samhälle och kontext” i samband med undervisning och lärande, och mer
precist i läs- och skrivundervisning.

Som avhandlingsförfattare inom pedagogiskt arbete utgör min lärarbakgrund
en grundförutsättning. Forskningsämnet pedagogiskt arbete kan ses som
en orientering mot praxisorientering, utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik
med en tydlig koppling till lärarutbildning och skola. Jag förstår pedagogiken
som en disciplin inom kunskapsområdet undervisningsvetenskap. Den är
överordnad didaktiken som omfattar undervisningens och inlärningens teori
relaterad till lärarhandlingen. Lärarhandlingen är tolkande aktivitet realiserad
genom medvetna och kvalificerade val. I studieplanen för pedagogiskt arbete
återfinns följande formuleringar:

Forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete tar sin
utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och
praktik och knyter an till de metodiskt praktiska delarna i
grundutbildningen. Forskning och forskarutbildning i Peda-
gogiskt arbete skall bidraga till ökad vetenskapligt baserad
kunskap och teoribildning kring områden som rör kunskaps-
bildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete, elevers inlärning
och socialisation liksom hur dessa processer är relaterade till
och formade av de ekonomiska, politiska och sociala samman-
hang av vilka de är en del. 22

Trots att det å ena sidan finns klara allmän- och ämnesdidaktiska fördelar
med att jag är förtrogen med det specifika fält jag valt att studera, att jag så
att säga varit där, konfronteras jag å andra sidan med svårigheten att bryta
ner den komplexa och kontinuerliga praxisteorin till teoretiska ämnes-
disciplinära- eller tematiserade strukturer.23 Arbetsprocessen handlar i det
avseendet om att utifrån det redan kända, via återupptäcktens nya premisser,
återigen försöka förstå just det sammansatta och via analys redogöra för dessas
innebörder och konsekvenser. Genom denna forskningsprocess pendlande

22 Studieplan för pedagogiskt arbete, 2000. Se även Högskoleverket, 2005, s. 142.
23 Angående kontinuitet som förvärvad disposition se Ninni Wahlström i artikeln

Ryms erfarenhetens och handlingens kontinuitet i skolan? Wahlström, 2004, s. 87-
109. Se även Dewey angående kontinuitet och intertextualitet, 1938/1991, s. 19.
”[…] the principle of continuity of experience means that every experience
both takes up something from those which have gone before and modifies in
some way the quality of those which come after.”
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och samtidigt långtgående rörelse kan jag ana en större och än mer komplex
mening än vad jag i förstone avsåg med mina forskningsfrågor.

Språket är det verktyg med vilket jag arbetar, samtidigt som jag undersöker
produktionen av kunskap genom språket. Min ansats är tolkande, och redan
genom mina teoretiska och metodiska strategier har jag valt en riktning
som också är möjlig att konstruktivt pröva i förhållande till andra syften och
forskningsfrågor.

Syfte och forskningsfrågor
Studiens syfte är att beskriva och analysera dels bildens betydelse i barns
läs- och skrivlärande, dels innehållet i den rådande läs- och skrivdiskursen.
Syftet innefattar även en problematisering av relationella aspekter av skol-
praktik, forskning, utbildningspolitik och lärarutbildning. Genom detta
eftersträvas såväl förändring som utveckling av läs- och skrivområdet. De
frågeställningar som därmed följer är:

• När, hur och varför förekommer bilder i läs- och skrivundervisning?
• Vilken legitimitet och disciplinär tillhörighet har forskarna inom det

undersökta fältet?
• Hur ser man på bildens betydelse för barns läs- och skrivlärande? Vilket/

vilka alternativa perspektiv finns?
• Vilken beredskap och vilka kompetenser behöver lärare för att kunna

hantera bilder i läs- och skrivsammanhang?

Antaganden
Mitt erfarenhetsgrundade antagande bygger på att de kunskaper vi har att
tillgå med avseende på läs- och skrivlärande och undervisning kantas av
motstridigheter om ”den bästa praktiken”. Läsfältet har starka förtöjningar
i forskning som i högre grad bekräftar andra yrkesprofessioners autonomi
framför lärarens.24 Läraren och lärarutbildaren kan därför få svårt att förhålla
sig professionellt prövande till kunskaper som hämtas från auktoriteter
utanför det egna kompetensområdet.

Jag utgår från att tillgängligheten till kunskap ligger i redan igenkända och
upptrampade stråk av förgivettaganden. Mitt första antagande är att punktuella
forskningsrön kring läs- och skrivlärande och läs- och skrivundervisning å
ena sidan kan påverka och styra tidigare uppfattningar. Å andra sidan

24 Se Malmquist, 1967.
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fortsätter alltjämt etablerade tankemönster, som i grunden handlar om
kunskapssyn och vetenskaplig syn, att agera som priviligerade tolkningsraster
såvida inte grundläggande strukturer, kunskaps- och vetenskapsteoretiskt,
prövas.25

Av detta följer mitt andra antagande. Det kan vara svårt att utveckla under-
visningsområdet kring läs- och skrivlärande om läraren och lärarutbildaren i
realiteten saknar auktoritet och yrkesmässig autonomi.26 Lärarutbildaren
Kerstin Bergöö skriver om praktikern i termer av ”blandaren” som arbetar
utifrån givet innehåll, givna krav, givna normer och givna arbetsformer.27

Utifrån mina forskningsfrågor och mitt syfte att undersöka bildens betydelse
i läs- och skrivsammanhang är jag intresserad att undersöka vad blandaren
blandar, oavsett om vi talar om praktisk handling, forskning eller politiska beslut.

Metod
Textanalys
I enlighet med mitt syfte att undersöka bildens betydelse i samband med
läs- och skrivundervisning redovisar jag en litteraturstudie som famnar de
senaste tre decenniernas läs- och skrivforskning i Sverige, men med referenser
från exempelvis Norge, Finland, USA, Nya Zeeland, Australien och England.
För att kunna undersöka bildens relevans inom läs- och skrivundervisnings-
fältet, väljer jag alltså, som ett första steg, att beskriva och tolka läs- och
skrivdiskursen. Som ett andra steg tillämpar jag mina resultat för analys av
ett antal bilder. Som ett tredje steg diskuterar jag konsekvenserna av, och
potentialen i, mina resultat.

I min kunskapsöversikt försöker jag identifiera vilka positioner som korsas,
formas och sprids inom kunskapsområdet. Foucault talar om diskursiva
formationer som ”den ort där symboliseringar och verkningar kan upptäckas,
lokaliseras och bestämmas”.28 I denna ”ort” kan vissa grunddrag och grund-
begrepp visserligen kvarstå, men genom förändrade förhållanden kommer
de att ingå i delvis nya konstellationer. En av mina uppgifter är att undersöka
vilka formationer som vetenskapligt och skolpolitiskt tycks definiera ”orten”.

25 Se Gadamer angående privilegierade tankemönster, 1989, s. 48. Se även Van Dijk,
2002, s. 303.

26 Begreppet professionell innefattar enligt Colnerud & Granström följande känne-
tecken: systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig autonomi och egenkontrollerad
yrkesetik. Colnerud & Granström, 2002, s. 15-17. Av förklaringen följer att läraryrket
tillskrivs en problematisk status. Se kunskapsöversikt i första kapitlet.

27 Bergöö syftar mer specifikt till undervisaren i förhållande till svenskämnet. Bergöö,
2005, s. 255.

28 Foucault, 1972/2002, s. 196.



 21

Jag söker då svar på frågorna: Vilka förändringar uttrycks inom diskursen?
Ur vilken jordmån har de vuxit fram? Hur har de förankrats? I kunskaps-
översikten ingår företrädesvis svensk läs- och skrivforskning. Detta utesluter
inte att jag, som redan nämnts, redovisar gemensamma eller motstridiga
föreställningar om läs- och skrivundervisning och läs- och skrivlärande med
belysande exempel också från internationell forskning.

Jag gör alltså en kritisk textanalys av det fält jag valt att undersöka. Mina
motiv för mina metodval hör samman med mina syftesfrågor som tycks
leda mig in i ett komplext och, föreställer jag mig, immanent kunskapsfält.29

Kunskapsområdet ger intrycket av att vara fragmentariskt med oklar peda-
gogisk, ämnesinnehållslig, utbildningsmässig och yrkesmässig tillhörighet.
Det sammansatta och i sin tillämpning oskiljbara fältet famnar flera
kunskapsområden som mer eller mindre tydligt berör aspekter av lärande
och undervisning. Det är rimligt att anta att det kan finnas fler intressen
utöver de pedagogiska som bidrar till att forma diskursen. Någon eller några,
mer än andra, erbjuds eller påtar sig makt att påverka och ange riktning.
Vad utmärker då den ”kunskapsregim” som anses ha kompetens och behörighet
att definiera vilka föreställningar om läs- och skrivlärande och undervisning
som är av tillräcklig betydelse för att ges utrymme i praktisk verksamhet, i
kompetensutvecklingssammanhang, i forskningsprojekt, i statliga utredningar
i policydokument och inom lärarutbildning?30

Ur ett kritiskt diskursperspektiv kan antas att forskare och politiker, med
mandat att initiera förändringsprocesser inom läs- och skrivfältet, även anför
skäl för att involvera andra yrkesverksamma, exempelvis lärare för konsultation
eller bekräftelse.31 Jag vill undersöka vilka kunskaper som ges företräde inom
fältet, men också vilka kunskaper som tycks ha förankring bland praktiker.
Här utnyttjar jag distinktionen mellan förändring och utveckling i förhållande
till diskursens kunskapsproduktion och reproduktion. Förändring kan förstås
i termer av dikterade förutsättningar utifrån givna premisser. Utveckling
däremot, omfattar senare en prövning av det redan givna där gemensamma
föreställningar granskas och utmanas som ett fortsatt led i en utvecklingsprocess.

29 Angående kunskapens immanens, se Asplund, 1979, s. 156 f.
30 Se Foucault, 1980, s. 133, angående kunskaps- och sanningsregimer. Se även

mitt teoriavsnitt.
31 Se Van Dijk, 2002, när hon skriver angående att pröva och utmana diskursens

kunskapsproduktion och reproduktion. Van Dijk, 2002, s. 300-317. Jfr  Hodge
& Kress som ur ett kritiskt socialsemiotiskt perspektiv skriver angående makt
och diskurs om maktföreträdarens medlande eller generösa hållning: ”Ms Winner
isn´t meant to win too much”, 2002, s. 297. Jfr Foucaults makt- och diskurs-
begrepp, 1972/2002, s. 196.
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Jag tänker mig att min kunskapsöversikt och de tolkade innehållet av de
elva avhandlingstexterna, samt valda referat och citat ur rapporterna från
Myndigheten för skolutveckling respektive Skolverket, tillsammans, kan
utgöra ett tillräckligt brett och vederhäftigt underlag för att jag ska kunna
åta mig ansvaret att förmedla perspektiv på vad som utmärker läs- och
skrivfältet i termer av exempelvis förändring och utveckling.32

Arbetsgång
I min kunskapsöversikt ger jag exempel på de grundläggande idéer kring
lärande och undervisning som pedagogiskt och skolpolitiskt tycks dominera
inom läs- och skrivundervisningens diskurs. I översikten redovisar jag aspekter
både på läsning och på skrivning vilket inte är möjligt att göra via de enskilda
avhandlingsprojekt som ingår i mitt undersökningsmaterial. Avhandlings-
författarna, vars texter jag analyserar i min studie, väljer att lägga forsknings-
fokus antingen på läsning eller på skrivning. Den indelningen är för mig
inte självklart given, den faller på plats när jag via författarnas syften och
forskningsfrågor påbörjar min första uppdelning av materialet. Andra kvar-
dröjande frågetecken rätas ut när jag går vidare i texterna. I mitt material
förekommer, visar det sig, avhandlingsförfattare som uttrycker att de skriver
om läs- och skrivinlärning, alternativt läs- och skrivundervisning, men i en
fördjupad läsning framgår att författaren likväl har fokus antingen på det
ena eller det andra.

I mitt material ingår även avhandlingar med mer uttalat intresse för bilden
i lär-, läs-, skriv- eller undervisningssammanhang. Även dessa studier visar
sig ha tillhörigheter som kan fogas in i den indelning som jag slutligen valt
att använda mig av; ”Skriftspråk och läsning” och ”Bildspråk och text-
skapande”. I mina läsningar ingår elva svenska avhandlingar framlagda
mellan åren 1996 och 2003. Avhandlingstexterna har, enligt min bedömning,
relevans för det område jag själv valt att studera: läs- och skrivlärande och läs-
och skrivundervisning under de tidigare skolåren.33 Studierna har ett innehåll
som berör verksamheter i förskola, förskoleklass och skola. I inledningen
till den andra läsningen ger jag, i samband med att materialet presenteras, en
mer ingående beskrivning av proceduren kring mina läsningar. Detsamma
gäller författarpresentationer och beskrivningar av de olika författarnas
forskningsfokus och teoretiska och metodiska val.

32 Angående tolkning och pragmatisk hermeneutik se Kristensson Uggla, 2002,
s. 316 f., 332 f., 338, f.

33 Även om jag här skriver läs- och skrivlärande, så kommer jag parallellt att använda
mig av begreppet läs- och skrivinlärning i de sammanhang där det har en bättre
överensstämmelse med författarens formulering.
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Vad gäller urvalet av avhandlingar har jag lockat mig själv in i en och annan
återvändsgränd innan jag slutligen kunnat ta mig vidare genom nya vägval.
Inledningsvis bestämde jag mig för att jag skulle undersöka samtliga svenska
avhandlingar med anknytning till mitt forskningsområde, som publicerats
från 1990 och framåt. Efter sökningar på nätet insåg jag snart att materialet
skulle bli alltför stort för att vara hanterbart. Jag hade samtidigt en idé om
att följa utvecklingen genom att ta med avhandlingar som publicerades
under 2000-talet.34 Jag prioriterade också det senare när jag insåg att jag
riskerade att tappa bort mitt syfte och mina forskningsfrågor i tusentals
avhandlingssidor. På så sätt flyttade jag fram den tidsmässiga avgränsningen
för publiceringar till att gälla från och med året 1996. Min tanke var att ett
tiotal avhandlingar skulle kunna utgöra ett tillräckligt breddat textmässigt
underlag för att kunna fungera såväl substantiellt som praktiskt. Jag beslutade
också att inte ta med eventuella avhandlingar publicerade efter år 2003, detta
för att kunna få tillräckligt med tid för att uppnå någon form av stabilitet i
mina avhandlingsanalyser.35

I förstone hade jag inte förutsett vilka ytterligare avgränsningar, som skulle
kunna bli aktuella, det vill säga utöver tidsaspekten och kriteriet att avhand-
lingarna i någon mening skulle tangera mitt ämne. Steget att välja bort
avhandlingar med fokus på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi tillkom när
jag redan hade påbörjat mina läsningar. Efter att ha gjort en sammanställning
av innehållet i en avhandling med klart uttalat fokus på läs- och skrivsvårigheter
och dyslexi, beslutade jag mig för att avgränsa mitt avhandlings-material
till att inte omfatta det specialpedagogiska fältet.36 Grunden för mitt beslut
hör samman med mitt syfte att undersöka bildens betydelse i läs- och skriv-
sammanhang. Jag tycker mig ha fog för att misstänka att den specialpedagogiska
diskursen i det sammanhanget är kompatibel med läsinlärningens och
läsundervisningens diskurs. Ett annat argument är att den specialpedagogiska
diskursen sannolikt i sig kan sägas utgöra en del av kunskapsområdet kring
läs- och skrivlärande samt läs- och skrivundervisning.37

34 Angående dessa sökningar, key words etc. se kapitel II.
35 Beslutet gäller endast för avhandlingar som ingår i min undersökning. I övrigt

har jag strävat efter att vara uppdaterad åtminstone t.o.m. 2005.
36 Den avhandling jag syftar på är Dahls avhandling Orator Verbis Electris. Taldatorn

en pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet. Dahl, 1997.
37 Se tabell 1 i Skolverkets rapport, 2003-09-05, s. 17. I tabellen visas en uppställning

av forskningsmiljöer som bedriver forskning om läs- och skrivsvårigheter, läs- och
skrivinlärning/läs- och skrivpedagogik i Sverige 2002. Under rubriken ”pedagogik”
har flertalet författare starka tillhörigheter inom det specialpedagogiska fältet.



24

Anledningen till att jag valt att studera akademiska avhandlingar är att
avhandlingen som textgenre ställer krav på författaren att teoretiskt och
metodiskt redovisa och tydliggöra sina prioriteringar och val. Det innebär
att de tolkningar som jag själv gör, som avhandlingsförfattare, måste silas
genom de förutsättningar och perspektiv som de enskilda avhandlings-
författarna redovisar. Samtliga avhandlingar berör i någon mening skolpolitiska
aspekter på undervisning och lärande. Av detta följer att de olika projekten
också förmedlar författarnas tolkade föreställningar om den etablerade synen
på lärande och undervisning. Den kritiska distansen till rådande kunskaps-
regimer, på såväl system- som organisations- och verksamhetsnivå, kan då
vara mer eller mindre klart artikulerad.

Ytterligare ett argument för att undersöka just avhandlingar är det faktum
att forskningsmedel, efter sakkunnig prövning, beviljats enskilda avhandlings-
projekt. Utifrån en forskningsplan har projektet, inom en fakultet eller en
disciplinär tillhörighet, bedömts vara forskningsbart och relevant. Redovisade
resultat i vart och ett av de enskilda avhandlingsprojekten som här redovisas,
kan i den meningen sägas fungera som en förmedlad och tolkad länk till
andra redan prövade och vetenskapligt kontrollerade perspektiv, föreställningar
och sanningar om läs- och skrivfältet.

Jag gör tre läsningar av de olika avhandlingarna. I den ”första läsningen”
bekantar jag mig med de olika texterna för att få tillräcklig överblick för att
också kunna göra en kortare presentation av de olika projekten. I den ”andra
läsningen” gör jag en fördjupad tolkning och analys av materialet. Här lägger
jag in, som ett slags kommentarmaterial, citat och andra hänvisningar som
hämtas ur kunskapsöversikten Att läsa och skriva, Myndigheten för skol-
utveckling respektive Skolverkets rapport om konsensus, Att skapa konsensus
om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter.38 Jag har två
motiv för att hänvisa till nämnda översikter kring läs- och skrivfältet. Det
ena handlar om att jag med rapporterna som referens tror mig kunna visa
både på hur, och i vilken omfattning, innehållet i de olika avhandlingsstudierna
överensstämmer med läs- och skrivdiskursens skolpolitiska ordning. Det
andra handlar om att jag vill försöka tolka och diskutera retoriken kring,
och effekten av, att läsforskare indirekt tilldelas ett beställningsuppdrag

38 I mitt material kommer jag genomgående att markera vilken rapport som avses
genom att ange tid för webb-publicering. För kunskapsöversikten gäller 2003-12-03
och för den aktuella konsensusrapporten gäller 2003-09-05. Rapporterna
bekräftar tillsammans den flytande gränsen mellan ett allmän- och ett special-
pedagogiskt hållningssätt.
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underställt en myndighet. Jag syftar till det faktum att anlitad forskarexpertis
medverkar till texter som i förlängningen kan användas skolpolitiskt för att
via de vetenskapligt förankrade rekommendationerna genomdriva hur skolans
verksamhet i praktiken ska utformas. Innehållet i texterna är dels kopplat
till författarnas expertstatus och dels till återgivna röster från erfarna och
visserligen anonymiserade, med likväl kompetenta lärare. Möjligheten till
texternas överspridningseffekter på skola, lärarutbildning och framtida
forskningsinsatser tycks uppenbar. Vilka forskningsmiljöer är det då som i
sammanhanget erbjuds makt att agera som prövande och granskande instans?

I denna andra läsning är materialet textmässigt uppdelat i de redan nämnda
spåren: ”Skriftspråk och läsning” och ”Bildspråk och textskapande”. Materialet
redovisas vidare under gemensamma underrubriker, detta för att tydliggöra
såväl likheter som kritiska skillnader mellan innehållet i de olika texterna.
Rubrikerna strukturerar tematiskt mina läsningar. Det ska därför vara möjligt
att pendla mellan de två spåren, just med stöd av de olika rubrikerna.

Utifrån mitt syfte att särskilt undersöka bildens roll och potentiella betydelse
i läs- och skrivsammanhang valde jag att inleda med rubriken ”Bildspråk
och textskapande”. Detta visade sig vara mindre klokt. Upplägget gav en falsk
bild av diskursen. Att istället rubriceringen ”Skriftspråk och läsning” får
inleda kapitlet, kan därför ses som ett första delresultat av min andra läsning.

För att inte riskera att skriva in författarna i alltför finmaskiga avgränsningar,
men samtidigt ha rimligt fokus, har jag valt att inordna min tredje läsning
utifrån tre begreppspar som jag menar både famnar perspektiv och aspekter
på innehållet i de olika avhandlingsprojekten och samtidigt är av central
betydelse för mitt studieobjekt. De tre begreppspar som används vid min
tredje läsning av avhandlingarna är: ”Kommunikation och språk”, ”Förståelse
och handling” samt ”Samhälle och kontext”. Det innehåll som kan läsas in
i de tre begreppsparen, har gemensamt, att de implicerar förmedling och
förmågan att föreställa sig något via något annat. Med andra ord, för att
något ska få mening måste det, oavsett tolkningsperspektiv kunna förmedlas.
En författare kan välja att mer specifikt undersöka språkliga och kommuni-
kativa aspekter på läsning eller skrivning. En annan tar sin utgångspunkt i
hur något kan förstås och vad detta kan leda till. En tredje väljer att undersöka
kontextens betydelse. Oavsett fokus så menar jag att de olika projekten famnar,
om än i olika omfattning, aspekter som innefattar de tre begreppsparen.

För att besvara mina forskningsfrågor kommer jag även fortsättningsvis att
hänvisa till de tre begreppsparen. I mitt teoriavsnitt ger jag mina teoretiska



26

förklaringar till de innebörder jag lägger in i begreppen, dels i förhållande
till undervisning och lärande, dels i förhållande till aspekter på bild, text
och mediering.

Ur det komplexa läs- och skrivfältet försöker jag alltså utkristallisera och
tematisera ett antal begrepp eller företeelser för att vidare problematisera
dessa i förhållande till mina forskningsfrågor och mitt undersökningsmaterial.
Relationen mellan de två spåren i förhållande till den medierade aktiviteten
och de tre begreppsparen visualiseras i modellen här nedan:

Den innersta vita ovalen, mening indikerar att jag utgår från, och återkommer
till, att all text måste tolkas och förmedlas via vår föreställningsförmåga för att
bilda mening.39 Den förmedlade texten erbjuder variationer av föreställningar.

Figur 2. I min studie utgår jag från att all text måste tolkas och förmedlas via vår
föeställningsförmåga för att få mening (den vita ovalen). Centralt tema för min studie är
språk och text som aktivitet (den yttre cirkeln). Den mellersta cirkeln visar att aktiviteten
dels kan beskrivas och förklaras som en kommunikativ och språklig angelägenhet
(Kommunikation och språk) dels som en aspekt av kontextuell och samhällelig påverkan
(Samhälle och kontext) och slutligen som ett uttryck för mänskligt erfarande i termer av
förståelse och handling (Förståelse och handling) (se modellens yttre cirklar). När
modellen tillämpas på mitt material indikerar de tre bågarna utöver variationen i
tolkningsperspektiv också indelningen av mitt material i huvudspåren ”Skriftspråk och
läsning” respektive ”Bildspråk och textskapande”.

39 Kristensson Uggla, 2002, s. 352.
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Oberoende av tolkningens syfte inryms i tolkningen en potential till upptäckt
och identifiering av något nytt. Även när vi tror oss vara överens, eller
åtminstone gör bedömningen att vi korrekt uppfattat de förmedlade ordens
eller begreppens innebörder, kan vi inte bortse från möjligheten till alternativa
tolkningar. Dessa tolkningar kan i sin tur innebära startpunkten för en
potentiell förändring, en utveckling, men också bidra till den fastlåsta kon-
fliktens stiltje.40

De efterföljande cirklarna indikerar olika perspektiv och fokus på språk och
text. Den yttersta cirkeln anger om direkt fokus ligger på den medierade
aktiviteten som sådan, villkoren för aktiviteten, eller möjligen på resultatet
av aktiviteten. Den mellersta cirkeln visar att aktiviteten dels kan beskrivas
och förklaras som kommunikativ och språklig angelägenhet ”Kommunikation
och språk”, dels som en aspekt av kontextuell och samhällelig påverkan
”Samhälle och kontext” och slutligen som ett uttryck för mänskligt erfarande
i termer av förståelse och handling ”Förståelse och handling”. När jag tillämpar
modellen på mitt material så indikerar de tre bågarna utöver variationen i
de olika författarnas beskrivningar och förklaringar även den tudelade
indelningen av mitt material i ”Skriftspråk och läsning” respektive ”Bildspråk
och textskapande”. Modellen tillämpas och utvecklas vidare i samband med
mina resultatredovisningar i kapitel II, III och IV.

Modellens tre bågar skall uppfattas som rörliga, därav de vita dubbelpilarna.
Rörligheten, att bågarna kan tänkas krympa eller växa, gör att ”innehållet”
i bågarna kan berättigas oavsett de olika författarnas forskningsfokus, teoretiska
val och metodiska strategier.

Den yttersta ringen anger betydelsen av huruvida författarna i första hand
väljer att hantera aspekter på läs-/skriv-/bildaktiviteten som sådan, och/eller
resultatet av aktiviteten, eller slutligen villkoren för aktiviteten. Även här
erbjuder bågarnas rörlighet det nödvändiga utrymmet för innehållslig
variation. Som förgrund och som bakgrund diskuteras alltså ”Skriftspråk
och läsning” respektive ”Bildspråk och textskapande” med hänvisning till
läsning och skrivning som aktivitet och som villkor för och resultat av
nämnda aktivitet.

De två spåren ”Skriftspråk och läsning” respektive ”Bildspråk och text-
skapande” har placerats i direkt anslutning till de två bågarna. I och med
detta vill jag antyda att spåren fungerar som analysinstrument, inte som
fasta strukturer i min ”tredje läsning”.

40 Se Foucault, 1972/2002, s. 196 angående diskursiva formationer.
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Som en konsekvens av min tredje och avslutande läsning av de olika
avhandlingsprojekten diskuterar jag vidare i det efterföljande kapitlet
teoretiska perspektiv och didaktiska aspekter på läslärans, diagnosens och
barnets bilder. Mina bildanalyser görs med stöd från semiotisk teori och
medieforskning framför allt företrädd av bilderboksforskarna Ulla Rhedin
och Maria Nikolajeva, kulturvetaren Hans Lund samt språkvetaren och
medieforskaren Lars Melin.41

Det elevmaterial som ingår i min studie har direkt koppling till min lärar-
erfarenhet. I den meningen blir jag då själv en del av det jag utforskar. Jag
har som klasslärare arbetat tillsammans med flera av de barn vars bild- och
textexempel återges och diskuteras i min text.42 Här vill jag klargöra att
exemplen verkligen utgör just endast exempel för att teoretiskt och didaktiskt
kunna förklara de olika bilderna i relation till deras uttryck och innehåll.
Bilder och texter som citeras, samt de förklarande sammanhang där de har
kommit till, avser att visa på barnens tolkade föreställningar av kulturella
och sociala sammanhang uttryckta i en situation.43 Jag läser, tolkar och förklarar
bilderna och texterna med stöd av en teoretisk och metodisk begreppsapparat
som inte direkt har uppfattats som behjälplig för att bibringa kunskaper till
läs- och skrivfältet.44 I den avslutande diskussionen presenterar jag min analys
av undersökningens resultat.

Med språket som verktyg
Anita Hjälme, en av de författare vars avhandling ingår i mitt empiriska
material, menar att i förhållandet mellan lärare, lärarutbildning och forskning
finns en tendens, trots signaler om förändring, att den etablerade bindningen
till ett synsätt kring undervisning och lärande står fast.45

Även om språket kan fungera som ett slags styrande formler som kan visa
på vad som exempelvis är önskvärt att förändra, är vårt dilemma att begreppen
förändras beroende på varifrån de kommer och i vilka sammanhang de
används.46 Oavsett om jag har rollen som lärare, lärarutbildare eller forskare

41 Nikolajeva, 2000; Rhedin, 1992/2001; Lund, 1982; Melin, 2000a; 2000b.
42 Notera att även infällda och diskuterade barnbilder benämns och används som

citat.
43 Angående potentiellt möjliga redskap, se Bergson, 1914, s. 38, 43, 58-59.
44 Här gäller främst semiotisk teori och metod. Se teoriavsnitt i innevarande kapitel

och i kapitel III.
45 Hjälme, 1999, s. 255. Se även Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03.
46 Gadamer, 1989, s. 71.
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väljer jag till och väljer bort betydelser i mina tolkningar under påverkan av
villkoren för mina egna och andras föreställningar och avsikter. De olika
(språk)handlingarna och villkoren för dessa tycks inte alltid vara förenliga,
men likväl tänkbara att diskutera och därmed också möjliga att förhålla sig
till oberoende av om det handlar om vardagssituationer, undervisning eller
forskningsresultat.47

Jag tolkar de olika texterna för att vidare försöka förstå och förklara aspekter
på redan gjorda insatser inom läs- och skrivfältet, och pragmatiskt, skissa på
tänkbara alternativ. Det skulle kunna uttryckas som att jag arbetar utifrån
tolkningsprincipen att sammanlänka ”textens” diskurs för att därmed kunna
synliggöra en komplementär eller alternativ diskurs.48

Somliga begrepp som jag använder är direkt, teoretiskt och/eller empiriskt,
förankrade i det verksamhetsfält där jag själv hör hemma, nämligen inom
det ämnesdidaktiskt vaga och mångvetenskapligt komplexa läs- och skriv-
området. Andra begrepp som förklarar och förankrar mina teoretiska val
eller beskriver min forskningsprocess har en vag koppling, eller saknar
koppling, till det pedagogiska fältet. Jag strävar då efter att konfrontera
dessa begrepp med mer etablerade pedagogiska uttryck och termer. Avsikten
är att förmedla de språkliga nyanser som bidrar till att förändra ett redan
känt, eller precisera ett obekant, innehåll. Inom exempelvis semiotisk teori
och metod förekommer ett antal vardagsbegrepp som i ett vetenskapligt
sammanhang kan tilldelas en mer specifik eller avgränsad, men också vidgad
betydelse.49 Ett sådant begrepp är exempelvis ”tecken” som inom delar av
den aktuella teoribildningen gäller alla former av medierade uttryck.
Förenklat uttryckt, tecken avser den kod vars uttryck och innehåll kan tolkas
oavsett om vi talar om bilder, skriftspråk, musik eller dans.

[H]uman culture is made up of signs, each of which stands
for someting other than itself, and the people inhabiting culture
busy themselves making sense of those signs.50

47 Brante, 1986, s. 50; Gadamer, 1989, s. 41-57.
48 Se Van Dijk om diskurs i termer av exkludering och censur. Van Dijk, 2002,

s. 303-304.
49 Stensmo, 1994, s. 155-156, 172.
50 Bal & Bryson, 1991, s. 174. Se även mitt teorikapitel där Peirce och dennes

teckentyper  presenteras. Redan här vill jag notera att ett ord räknas, enligt nämnda
indelning, som ett tecken. Enskilda bokstäver är inte tecken. Detta med reservation
för å och ö som både äger ett uttryck och ett innehåll och följaktligen enligt Peirce
förklaring, är tecken.
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Språkliga argument, beskrivningar och förklaringar som förekommer i
exempelvis avhandlingar och andra vetenskapliga texter, i statliga rapporter
och i utvärderingsdokument anger hur innehållet kan eller ska tolkas och
förklaras för att få acceptans inom diskursen. Genom att ändra en preposition
kan vi åstadkomma en betydelseglidning från att tala om elever med svårigheter,
till att gälla elever i svårigheter. 51 Distinktionen genom valet av prepositionen
behöver i sig inte innebära en förändring eller utveckling av praktiken.
Handlingar och argument för handlingar inom tolkningsgemenskapen
behöver med nödvändighet inte utgöra två sidor av samma mynt.

Även i mitt teoriavsnitt behandlas mina metodiska val. Jag arbetar pragmatiskt
utifrån principen att teori och metod ovillkorligt utgör varandras förut-
sättningar och villkor. Eftersom jag utgår från att våra uppfattningar om
verkligheten är medierade så accepterar jag också tanken på kontinuitet,
det vill säga att såväl den enskilda texten som den tolkningsgemenskap där
texten ingår har sitt ursprung i tidigare uppfattningar och andra tolknings-
gemenskaper eller diskursiva formationer.52 En text kan synliggöra en annan
text, teoretiska perspektiv och metodiska redskap bestämmer hur.

Avhandlingens disposition
I kapitel I redogör jag för bakgrunden till mitt ämnesval, mitt syfte, och mina
forskningsfrågor. Vidare redovisar jag vilka antaganden jag bär med mig in i
mitt avhandlingsarbete. I metodavsnittet förklaras den modell som utifrån
olika perspektiv förmedlar förklaringar kring ”text” som medierad aktivitet.
Via modellen åskådliggörs även strategierna för min analys av mina läsningar
i kapitel II. Analysen, i sin tur, anger riktningen för valet av innehåll i kapitel
III. Viktiga begrepp som reds ut i metodavsnittet är text, tolkning, diskurs
och kritisk analys. I kunskapsöversikten ges en sammantagen och övergripande
bild av läs- och skrivfältet. Kapitlet avslutas med ett teoriavsnitt som omfattar
förklaringar kring mina teoretiska val med avseende på vetenskaplig grund,
kunskapssyn och metodfrågor.

I kapitel II presenteras tre läsningar av elva svenska avhandlingar. I den första
läsningen ges en kort beskrivning av varje avhandlings syfte, innehåll, teoretiska
och metodiska val, resultat och diskussion. I den andra läsningen analyseras
avhandlingarna, som utifrån innehåll indelats i ”Skriftspråk och läsning”
(a) och ”Bildspråk och textskapande” (b). I denna läsning görs parallella
hänvisningar till Myndigheten för skolutveckling och Skolverket. I den tredje

51 Tinglev, 2005, s. 28, 35, 285.
52 Se Wahlström och hennes tolkning av Deweys kontinuitetsbegrepp. Wahlström,

2004, s. 87-109. Se även Kristensson Uggla, 2002, s. 332 f., 338 f.
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och avlutande läsningen sammanförs och analyseras resultatet av (a) och (b) i
de tre kategorierna ”Kommunikation och språk”, ”Förståelse och handling”
och ”Samhälle och kontext”.

Kapitel III innehåller tolkning och analys av bilder med hänvisning till analysen
av innehållet i spåret ”Skriftspråk och läsning” respektive ”Bildspråk och
textskapande”. Didaktiska aspekter på Läslärans, diagnosens och barnets bilder
analyseras med stöd av semiotisk teori och metod.

I kapitel IV förs en diskussion om studiens resultat.

Kunskapsöversikt – Läsning och skrivning som forskningsfält
och arbetets relevans inom detta
Fältets komplexitet
De australiensiska pedagogikforskarna Barbara Comber och Susan Nichols
skriver i artikeln Getting the big picture: Regulating knowledge in the early
childhood literacy curriculum om allt tydligare politiska krav på underbyggda
metaanalyser av empiriska forskningsresultat kring undervisningsfrågor.
Australien som tillsammans med Nya Zeeland och USA är i framkant vad
gäller läs- och skrivforskning företräder en åtstramningstendens som också
kan sägas gälla för svenskt vidkommande. Omfattande metaanalyser används
som underlag för statligt reglerade policy- och kvalitetsdokument kring
aspekter av språk, läs- och skrivlärande och undervisning, ”literacy”.53 Den
bild som därmed eftersträvas tycks följa en ”back to basics agenda” som kan
tillgodose såväl politiska som ekonomiska intressen.54 Inom den dominerande
diskursen, åläggs praktiker att följa de överenskommelser och kompromisser
som anses vara forskningsmässigt underbyggda och politiskt förankrade.

I en svensk kunskapsöversikt publicerad under hösten 2003 presenterar
Myndigheten för skolutveckling rapporten Läsa och skriva. En kunskaps-
översikt baserad på forskning och beprövad erfarenhet.55 Via regeringen initierades
uppdraget som gick ut på att anlita ett antal författare, som med väldokumen-
terad kompetens inom området, skulle dokumentera och skriva fram identi-
fierade och predicerade möjligheter till en god undervisning och en gynnsam
läs- och skrivutveckling för det enskilda barnet.56 I rapportens förord anges
att översikten icke är traditionell i den meningen att den är baserad både på
aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Den tillsatta expertisen har arbetat

53 Comber & Nichols, 2004, s. 43-63.
54 Comber & Nichols, 2004, s. 43.
55 Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03.
56 Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03.
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utifrån uppdraget att stödja kvalitetsutvecklingen i förskola, skola och vuxen-
utbildning genom att utarbeta den aktuella kunskapsöversikten.57 Rapporten
skall enligt inledningen varken uppfattas som fullständig eller uttömmande,
men särskilt nyttoaspekten har prioriterats.

Rapporten är ett betydelsefullt dokument för min egen studie. Där finns en
implicit grundidé om konsensus som klart uttrycker en accepterad och tillika
dominerande diskurs kring läs- och skrivundervisning. Rapporten har, som
redan nämnts, tillkommit genom ett regeringsuppdrag. En expertgrupp
sammansatt av olika forskare står som författare. Lärare med beprövad
erfarenhet har intervjuats för att deras röster via ombud ska föras fram och
på så sätt bidra till rapportens innehåll. Av rapportens titel framgår att över-
sikten är baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Foucault skriver om diskurser i termer av kunskapsregimer. Det vill säga,
kunskap som har någon mening är diskurs.58 Rapporten är ett uttryck för
en kunskapsregim som har auktoritet att definiera vad som är sant, accepterat
och meningsfullt. Med hänsyn till att kunskapsöversikten tillkommit utifrån
ett regeringsuppdrag och beretts av en expertgrupp med den diffusa rollen
att agera både som forskare och kvalitetsutvärderare, kan den i praktiken,
användas som ett underlag för framtida skol- och undervisningspolitiska
strategier. Rapporten ger signaler om ett samförstånd kring kunskapsfältet,
vilket inte utesluter att fältet också kan inrymma något annat eller något mer.
Redan här kan nämnas att också rapporten: Att skapa konsensus om skolans
insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter delvis ingår i  kunskapsöversikten
från Myndigheten för skolutveckling.59 Båda rapporterna ingår i mitt material.

Pedagogikforskaren Christer Fritzell hävdar att konsensuslösningar uppstår
när någon eller några i realiteten har makt att styra utfallet. Hans beskrivning
av konsensus aktualiserar den inbyggda problematik som beskrivits här ovan:

Den konsensus som uppnås blir till synes desto mer övertygande,
ju mer de aktuella tillfälligheterna och reella förutsättningarna
får komma till uttryck. Ju mer den makt att styra utfallet tillåter
den utan makt att framföra sin åsikt, desto tydligare tycks det
som att var och en fått bidra till en uppkommen enighet. Att
denna redan baserats på de strukturellt givna villkoren försvinner
ur sikte om inte också dessa villkor i grunden kan ifrågasättas.60

57 Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03, s. 5-7.
58 Foucault skriver ”Truth’s is linked in a circualar relation with systems of power

which pruduce and substain it, and to effects of power which induces and which
extend it. A ’régime’ of truth.” Foucault, 1980, s. 133.

59 Skolverket/Lärarhögskolan i Stockholm, Myrberg (red.), rapport, 2003-09-05.
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Fritzells kritiska hållning kan förstås i förhållande till sociologen Johan Asplunds
förklaring av konsensus som dels ett uttryck för ett internaliserat samförstånd,
dels ett tillfälligt moment inför något potentiellt nytt och annorlunda. Som
jag uppfattar Asplund så innefattar hans förklaring distinktionen mellan
förändring och utveckling och kunskapsreproduktion och produktion.61

Jag har med utgångspunkt i resonemanget här ovan försökt vaska fram och
tematisera de regelbundenheter som dominerar i kunskapsöversikten från
Myndigheten för skolutveckling, Läsa och skriva.62 I resonemang om barnens
förkunskaper och lärarens arbetssätt återkommer begrepp som handlar om
språklig medvetenhet, läs- och skrivsvårigheter, barnets utveckling, lärprocesser,
språk, kommunikation, meningsskapande, ordning och struktur. I samman-
hang där författarna anger orsaker till och symtom på läs- och skrivsvårigheter
handlar dessa om inkodnings- och avkodningsproblem, språklig (o)med-
vetenhet, gissning och problematiska arbetssätt och arbetsformer, samt brister
i ordning och struktur. I samband med förklaringar kring förebyggande
åtgärder anges betydelsen av diagnostisering, dokumentation, struktur och
ordning, meningsskapande aktiviteter samt förändrade arbetssätt och
arbetsformer. Med betoning på lärarens kompetens och mer generella
skolutvecklingsfrågor så handlar dessa i huvudsak om språklig medvetenhet,
utvecklings- och lärprocesser, metoder och meningsskapande aktiviteter,
undervisningsstrategier, diagnostisering och dokumentation samt ordning
och struktur.63

Lingvisten Caroline Liberg publicerade under hösten 2004 en granskning
av läs- och skrivundervisning i Uppsala kommun. I redovisningen ger Liberg
direkta hänvisningar till Myndighetens kunskapsöversikt, Att läsa och skriva,
från föregående år. I den redan nämnda översikten ansvarar hon för övrigt

60 Fritzells text är ett bidrag till NFPF-konferensen Pedagogiken som kritisk instans-
myt eller verklighet?. Fritzell, 2003, s. 4. Ovanstående kan jämföras med Foucaults
beskrivning av sanningsregimer. Foucault, 1980, s. 133. Se även Asplund, 1979;
1985.  Jfr med Hjälmes avhandling Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av
en pedagogisk kontrovers. Hjälme, 1999.

61 Asplund, 1979, s. 149 f.; 1985, s. 24, 73, 128. Se även Fairclough, 1992, s. 128.
62 Jfr Foucaults beskrivning om hur vi kan gå tillväga för att identifiera kunskaps-

produktions ansikte: ”[…] utgå från diskursen själv, hur den ter sig, dess regel-
bundenheter och söka oss mot de yttre villkoren för dess möjlighet – mot det
som ger upphov till diskurshändelsernas slumpmässiga serier och som bestämmer
dess gränser”. Foucault, 1993, s. 38.

63 Ovanstående listning har stora likheter med innehållet i den fyra år tidigare
publicerade Skolverksrapporten Att upptäcka språket. Skolverket, 1999.
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själv för två kapitel.64 Av Libergs tidigare forskning framgår att hennes uppdrag
för Skolverket går i linje med hennes egna forskningsresultat.65 Hon förespråkar
balanserade läsprogram där tidiga skriftspråksupptäckter, via språk och

att lyfta fram skrivandet som en för barnet rimlig ingång till läsning.66

I den amerikanska policyanalysen Teaching Children to read. The Fragile Link
Between Science and Federal Education Policy genomförs en metaanalys av 38
experimentella studier som redan analyserats av NRP, National Reading
Panel.67 NRP:s uppdrag var att, liksom Skolverket och Myndigheten för
skolutveckling i Sverige, tillhandahålla rapporter och kunskapsöversikter
som i praktiken kan få mandat att fungera som en kritiskt granskad evidensbas
med direktiv för vilka grundprinciper som ska gälla för skolans läs- och
skrivpedagogik. Forsknings- och utvärderingsresultaten tilldelas på så sätt
en vägledande funktion för såväl lärarutbildning som lärare ute på fältet.
För nämnda rapport gäller att dessa, liksom den svenska kunskapsöversikten,
anses vara teoretiskt och praktiskt välgrundade samt att de är empiriskt och
politiskt förankrade.68

Den amerikanska NRP-analysen användes vidare som grund för Teaching
Children to Read (TCR). TCR återfinns som referens i den av Skolverket
publicerade konsensusrapporten Att skapa konsensus om skolans insatser för
att motverka läs- och skrivsvårigheter.69 TCR-referensen ingår som en del-
förklaring till valda strategier för genomförandet av den svenska rapporten.70

En komprimerad version av den svenska konsensusrapporten ingår som
nämnts, som ett bärande kapitel kring läs- och skrivsvårigheter i kunskaps-

64 Liberg, 2004-09-02, s. 3-6. I Skolverkets kunskapsöversikt från 2003-12-03
står Liberg som författare till kapitlen Språk och kommunikation, s. 14-28, respektive
Läsande, skrivande och samtalande, s. 29-41.

65 Se Liberg, 1990, jämte kapitel 2 och 3 i den aktuella kunskapsöversikten,
2003-12-03, samt Uppsala kommuns kvalitetsredovisning, Liberg, 2004-09-02.

66 Se Liberg, 1990 och 1993. Angående det reciproka och stödjande förhållandet
mellan läsning och skrivning se exempelvis Hagtvet, 1990, s. 120 f.; Björk & Liberg,
1996, s. 98 f. och Clay 2002, s. 22, 98.

67 Camilli, Vargas & Yurecko, 2003.
68 Skolverket/Lärarhögskolan i Stockholm, Myrberg (red.), rapport, 2003-09-05.

Fortsättningsvis anger jag endast Skolverket som adress och anger datum för
publikation på verkets länksida.

69 Skolverket, 2003-09-05. Nämnda rapport ingår, tillsammans med den kunskaps-
översikt som Myndigheten för skolutveckling publicerade 2003-12-03, som
referenstext i mitt empiriska material.

70 Skolverket, 2003-09-05.

kommunikation ges utrymmen.Vidare ser hon det angeläget angeläget
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översikten Läsa och skriva som Myndigheten för skolutveckling publicerade i
december samma år.71

I den amerikanska NRP-rapporten från år 2000 framgår bland annat att i
frågan kring läsmetodiska tillvägagångssätt, som under tre decennier diskuterats
i såväl Sverige som USA, så finns återkommande hänvisningar till forsknings-
resultat som ger preferens för syntetiska strategier. Av detta följer re-
kommendationer för en läsundervisning med tydligt strukturerade avkodnings-
moment.72 Underförstått inkluderas då sådana metodiska program som med
nödvändighet måste exkludera andra. Trots detta ges samtidiga signaler om
att, i enlighet med konsensus, ingen metod kan anses vara mer effektiv än
någon annan.

Amerikansk forskning har haft, och har fortfarande stark påverkan på svensk
läs- och skrivforskning. För svenskt vidkommande har det tagit närmare tre
decennier, att komma fram till grundidén om konsensus. 73 Det finns, menar
jag en avgörande skillnad mellan de olika länderna som aldrig på allvar har
diskuterats. Den uteblivna diskussionen handlar för svenskt vidkommande
om att ett antingen eller med avseende på syntetiska och analytiska inslag,
aldrig på samma sätt som i USA, varit aktuellt. Sverige har av tradition följt
principen att för effektiv läsning krävs att barnen kan hantera avkodnings-
principer.74 Min hypotes är alltså att den oförsonliga polariseringen mellan
syntetiskt respektive analytiskt bygger på felaktiga premisser som undergrävt
konstruktiva diskussioner kring läsmetodiska program både ute bland lärare
och inom olika lärarutbildningar. I den meningen tycks idén om konsensus
vila på ett underlag av både sanningar och misstag.75 Hjälme skriver redan

71 Myrberg står som ledare och redaktör för nämnda konsensusprojekt, vilket är ett
samarbetsprojekt mellan Skolverket, SCIRA (Swedish Council of International
Reading Association), Dyslexistiftelsen och Dyslexiföreningen. Konsensus-
rapporten publicerades ursprungligen vid Stockholms universitet, men kom
också att ingå bland Skolverkets publikationer under hösten 2003. Den
efterföljande kunskapsöversikten publicerades av Myndigheten för skolutveckling,
2003-12-03.

72 Camilli, Vargas & Yurecko, 2003, s. 5.
73 I USA påbörjades läsdebatten redan vid 60-talets början. Se Chall, 1967, i The

great debate.
74 Se Ebbe Lindell angående ”Den svenska metoden” i Hur barn lär sig läsa och skriva,

1980, s. 59-67. Av boken framgår att läsning har såväl syntetiska som analytiska
inslag. Avgörande blir då vad som är startpunkten i processen. Se Lindell, 1980,
s. 46.

75 Foucault utgår från att en (undervisnings)vetenskap aldrig kan definieras som
summan av alla sanningar om (undervisning). Min parentes. Foucault, 1993, s. 22.
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1999 i sin avhandling att både analytiska läsinlärningsmetoder, med utgångs-
punkt i ord och text, och syntetiska metoder, med betoning på enskilda
bokstäver och bokstavsljud inryms i den ansats som inom amerikansk forskning
benämnts ”phonics”.76 Indirekt eliminerar hon därmed ”whole language”
positionen. Kort och gott fastslår hon att den inryms i ”phonics” i samband
med läsning. Är detta då sanning eller en ny version av ett misstag? Hur
förhåller sig Hjälme till skrivprocessen? Frågorna har betydelse då Hjälmes
avhandlingsresultat används som källa både i Skolverkets konsensusrapport
och i den aktuella kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling.77

Är det så att konsensus möjliggörs genom ett slags ”övertalande” disposition
som hindrar oss från att kunna eller våga se något annat än genom den
dominerande diskursen?78 De naturliga följdfrågorna blir då vad som innefattas
i den diskursiva formationen kring läs- och skrivdiskursen? Och vad är det
som följdriktigt ignoreras och osynliggörs? Pedagogen och lärarutbildaren
Per Fröjd menar att lärare som utexaminerats under 90-talet har bristande
kunskaper i läs- och skrivinlärning. Hans förklaring är att det är de socio-
kulturellt inriktade lärarutbildningarna som bär ansvaret. Han talar om att
ett paradigmskifte till förmån för helordsinriktade metoder och sociokulturella
utgångspunkter har fört med sig en otillräcklig uppmärksamhet på språkets
formsida och då särskilt på ordavkodning.79 Men är då själva idén om
konsensus verkligen ett uttryck för ett faktiskt paradigmskifte, eller är det i
själva verket ett uttryck för att vi snarare står inför ett paradigmskifte i
vardande?

NRP finner följande, utifrån ett gediget forskningsmaterial som omfattar
38 tillförlitliga studier:

Findings [from the meta analysis provided solid support for
the conclusion that systematic phonics instruction makes a more
significant contribution to children´s growth in reading than
to alternative programs providing unsystematic or no phonics
instruction] (NRP, 2000b, p-132).80

76 Hjälme, 1999, s. 39.
77 Skolverket, 2003- 09- 05; Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03; Liberg,

2004.
78 Asplund, 1985, s. 24, 73, 128; Foucault, 1980, s. 109-133. Jfr Teun Van Dijk

som skriver om rådande diskurser i termer av kontroll, censur och ignorering.
Van Dijk, 2002, s. 303-304.

79 Fröjd, 2005, s. 195, 213. Fröjd tycks för övrigt, som jag uppfattar det, sträva
från idén om konsensus. Se även Myndigheten för skolutveckling, 2003-09-05,
s. 96.

80 Camilli, Vargas & Yurecko, 2003, s. 5. Hakparentes i originalcitat. Se även Hjälme,
1999.
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Forskarna Gregory Camilli, Sadako Vargas och Michele Yurecko vid National
Institute for Early Education Research, modererar NRP:s resultat genom
en metaanalys av de 38 experimentella studier som analyserats av just NRP
och vars resultat bland annat legat till grund för TCR:s policydokument.
Genom Camilli, Vargas och Yureckos metaanalys ges en komplettering till
NRP:s och TCR:s resultat. Forskarna skriver:

Systematic phonics instruction when combined with language
activities and individual toturing may triple the effect of
phonics alone […] these findings indicate that phonics as one
aspect of the complex reading process, should not be over-
emphasized.81

Den delförklaring som författarna ger till metaanalysens förändrade resultat
och konklusion är att forskarna i själva verket ställt nya frågor i förhållande
till NRP:s material. Vilka frågor är det då som ställs och väntar på att ställas
inom såväl svensk som internationell läs- och skrivforskning? Av de samhälleliga
kraven på forskningens effektivitet och förutsägbarhet och de samtidiga
forskningsmässiga kraven på validitet och generaliserbarhet följer att vissa
frågor troligen är mer komplicerade att besvara än andra. Det finns tydliga
indikationer på att svensk läsforskning, via redan predicerade samband
mellan t.ex. språklig medvetenhet och läsfärdighet, läs- och skrivsvårigheter
och dyslexi, under de senaste decennierna framför allt har satsat på
longitudinella jämförande effektstudier.82

Det har vuxit upp en enorm internationell forskningsindustri kring läs-
och skrivinlärning, skriver skolforskaren och litteraturvetaren Jan Thavenius
i utbildningsrapporten Kultur, estetik och skola.83 Carsten Elbro vid Köpen-
hamns centrum för läsforskning fastslår i sin bok Läsning och läsundervisning
att ”litteraturen om läsning är överväldigande”. När Thavenius använder
sig av termen ”forskningsindustri” så har han liksom Elbro, medvetet eller
omedvetet, uppmärksamheten framför allt riktad på läsning och möjligen

81 Camilli, Vargas & Yurecko, 2003, s. 2.
82 I boken Språk och läsning visar Lundberg insiktsfullt på de områden som under

efterföljande decennier ska komma att prioriteras inom svensk läsforskning. Se
särskilt kap, 1, 4-6. Lundberg, 1984. Angående skolforskningens validitet gör
Clay indelningen mellan ”curriculum validity” (undersökningen svarar mot under-
visningen), ”face validity” (hänsyn har tagits till situation, barngrupp, användbarhet),
”concurrent validity” (jämförande analyser mellan olika forskningsresultat)  och
”predictive validity” (effektstudier där förhållandet insats–framsteg analyseras).
Clay, 2002, s. 159.

83 Thavenius, 2002, s. 49.
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mer specifikt på läs- och skrivsvårigheter. I sammanhanget kan nämnas att
vid en Googlesökning anges 18 miljoner träffar för begreppet ”reading
disabilities”.84 Resultatet kan tolkas i förhållande till Skolverkets rekommen-
dationer för grundskolan angående undervisning av elever i behov av särskilt
stöd. Å ena sidan utgår man från att alla lärare måste ha grundläggande
kunskaper i specialpedagogik, å andra sidan förklaras att ”Många speciallärare
och specialpedagoger behöver grundläggande fortbildning, i vissa fall i
grundläggande läs- och skrivutveckling […].” Rekommendationerna för
gymnasieskolan handlar om omdirigering från ett specialpedagogiskt synsätt
på läs- och skrivsvårigheter till ett allmänpedagogiskt synsätt.85

Med ökade krav på evidens över vad som verkligen fungerar i undervisningen
följer att forskningsfrågor utan jämförande effektresultat kan bli svåra att
motivera i skolutvecklingssammanhang. Myndigheten för skolutveckling
framhåller följdriktigt att läsforskning som inriktar sig på avkodnings-
färdigheter kan uppvisa såväl hög vetenskaplig kvalitet som pedagogisk relevans.
Forskning om läsförståelse ger enligt samma källa en sämre bild med stora
forskningsmetodiska kvalitetsbrister.86 Fröjd är inne på samma linje när han

84 Elbro, 2004, s. 17.  Med sökorden läs- och skrivinlärning  visar en Google-sökning
5 600 träffar. Vid en ändring av sökorden till läs- och skrivsvårigheter ökar resultatet
drastiskt till 46 500 träffar. Reading disabilities från samma källa ger drygt arton
miljoner träffar. Google, 2005-09-05. Vid en fortsatt sökning på den amerikanska
databasen ERIC för pedagogiska publikationer, prövas sökorden literacy/reading
respektive literacy/writing. Träfflistan på ERIC visar att på den förstnämnda
sökningen återfinns 1 208 titlar, på den andra sökningen minskar antalet till
446. ERIC, 2005-09-01. Bibliotekstjänsts databas visar 374 träffar på läsinlärning.
På skrivinlärning minskar antalet till 94 träffar. Sökning, 2005-09-07. Vid en fortsatt
sökning på Google uppges 672 träffar på läsundervisning, den motsvarande siffran
för skrivundervisning ger 679 träffar. Google, 2005-09-05. Ovanstående resultat
visar minst två tydliga tendenser: dels att läs- och skrivsvårigheter är ett starkt
beforskat och möjligen också medialt intressant område. Dels utgör läsinlärning
ett betydligt mer frekventerat område än skrivinlärning. Undervisning ger också
fler träffar än inlärning i samband med läsning och skrivning. Med sökorden
läs- respektive skrivprocess framgår det klart att det senare, skrivprocess, med 586
träffar klart överstiger det intresse som visas läsprocessen med endast 46 träffar.
Vid ytterligare en Google-sökning på den aspekt som idag anses vara den främsta
prediktorn för en god läsutveckling, lingusitic awareness, får jag fram drygt tre
miljoner träffar. Det motsvarande svenska sökordet språklig medvetenhet meddelar
9 590 träffar. Google, 2005-09-09.

85 Skolverket, 1998, s. 104 och 135.
86 Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03, s. 75. Jämför Clay här ovan. Se

även Elbro som efterfrågar, med avseende på läs- och skrivforskning, resultat
som både är lästeoretiskt välgrundade och beprövade i läspedagogisk forskning.
Elbro, 2004, s. 141.
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förklarar att det finns två traditioner. Den ena inriktar sig på tolkningar och
centrala metoder, men menar att det finns gränser för hur mycket vi kan
upptäcka med våra sinnen. Vad som avses med ”centrala metoder” förklaras
inte. Den andra forskningsinriktningen, som han själv också företräder
baseras på experiment inom kontrollerade former.87

Vad kan då mer specifikt, för svenskt vidkommande, i ljuset av tidigare
forskning och i enlighet med kunskapsöversikten från Myndigheten för
skolutveckling, igenkännas som viktiga aspekter av en fungerande läs- och
skrivundervisning? Det tycks som om huvudförfattarna i kunskapsöversikten
föreskriver en växa-i-lärande diskurs i en ambivalent pendling mellan
deterministiskt normativa och konstruktionistiska rekommendationer som
kan sammanfattas på följande sätt:

Läsning, stavning och skrivning involverar färdigheterna att kunna avkoda,
knäcka läskoden och att förstå. Detta kräver i sin tur planering och struktur
och en systematisk träning inom en för barnet delvis ny kunskapsdomän.
Barnets självbild är en viktig förutsättning för en positiv kunskaps- och
färdighetsutveckling. Läraren bör i sin undervisning utgå från barnets
erfarenhet och språkliga utveckling. För en gynnsam läs- och skrivprocess
fordras att barnet är medvetet om språket som objekt. Denna medvetenhet
eller uppmärksamhet kan barnet, genom pedagogiska lekar och språkövningar,
internalisera redan i förskoleålder. Läs- och skrivframgång hör samman med
läsning och god tillgång till böcker för stimulerande litteraturmöten.
Skrivprocessen utgör en viktig aspekt av läsprocessen. Grundidén bygger
då på att läsning och skrivning är språkliga aktiviteter som förutom tekniska
aspekter förutsätter dialogicitet och kommunikation. Diagnos och/eller
noggranna observationer kan förebygga eventuella läs- och skrivsvårigheter.
Slutligen framgår av Myndighetens rapport att lärarens kompetens är av
avgörande betydelse för en god läs- och skrivundervisning där barnet också
lär sig att lära.88 En av de uppgifter jag åtagit mig är att försöka identifiera
hur den kompetensen direkt eller indirekt visar sig i ett antal (11) svenska
pedagogiska avhandlingar som huvudkällor.

87 Fröjd, 2005, s. 29.
88 Myndigheten för skolutveckling, rapport, 2003-12-03, s. 8-120. Som en jämförelse

kan nämnas att av ovanstående rekommendationer har Fröjd i sin avhandling
ett särskilt fokus på avkodning, fonologisk medvetenhet, systematik, diagnos och
lärarkompetens. Fröjd, 2005.
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Hur lär sig barn läsa och skriva?
Bland undervisande praktiker och forskare aktualiseras ständigt frågor om
vilken eller vilka färdigheter som ska läras in först och eventuellt på bekostnad
av andra.89 Beteendevetarna Alison Garton och Chris Pratt omformulerar
frågeställningen: ”Which of the skills should be emphasized more, rather
than which should be taught to the exclusion of the other”.90 Garton och
Pratts fråga lyfter fram den komplexitet som i själva verket definierar såväl
läsning som skrivning. Detta gäller oavsett om vi här talar om praktisk
tillämpning av eller teoretiska resonemang om kunskaper och färdigheter.
Farhågan för en alltför ensidig färdighetsträning igenkänns i såväl kunskaps-
översikten från 2003 som i lingvisten Caroline Libergs kvalitetsredovisning
av skolor inom Uppsala kommun ett år senare.91 Det funktionella och holistiska
drag som kan urskiljas i redovisningen överensstämmer med nedtoningen
av alltför ensidiga rekommendationer av enskilda läsmetoder i kombination
med så kallade ”Quick fix”-lösningar och handgreppspedagogik med vag
teoretisk och empirisk förankring.92 Citatet här nedan ur den australiensiska
artikeln How should we teach language: whole or parts?, uttrycker de rekommen-
dationer som kan läsas in både i den svenska kunskapsöversikten och i Libergs
kvalitetsredovisning:

The most effective beginning reading programs provide a whole
language framework for teching children the knowledge and skills
they need for success in reading. The two approaches teach
different things, but complement each other to provide the basis
for really effective programs in teaching beginning reading.93

89 Se Hjälmes avhandling, 1999. Studien ger en god bild av de diskussioner som förts.
Se även Chall, 1967 och 1983, The great debate .

90 Garton & Pratt, 1995, s. 197-198.
91 I rapport, 2003-12-03, är Liberg huvudförfattare till kapitlen Språk och kommuni-

kation, s. 14-28, respektive Läsande skrivande och samtalande, s. 29-41. Se även
Liberg, 1990; 1993; 2003 och 2004. Jfr Karin Dahl i Malmgren & Thavenius
(red.) Svenskämnet i förvandling: historiska perspektiv – aktuella utmaningar, 1991.
Dahl redogör svenskämnets övergång från färdighetsträning till språkutveckling
från sent 60-tal till tidigt 90-tal. Dahl skriver: ”Under hela åttiotalet har det pågått
hårda, för lärarna uppslitande strider om läsinlärningen. Gradvis vinner dock de
språkteoretiska perspektiven mark, och i takt därmed kommer barnens språk-
utveckling och kunskapslust i fokus. Lärarnas lyhördhet inför barnens skiftande
intressen och behov tas i anspråk och expertvalet av metoder kommer i skymundan.”
Dahl, 1991, s. 97.

92 Se Skolverket, rapport,  2003-09-05, s. 50-52. I sammanhanget nämns även så
kallad låt-gå- och helbrägdapedagogik. Se även Elbro, 2004. Han menar att
nämnda pedagogik för att stödja barn i eller med läs- och skrivproblem har en
vag empirisk förankring. Den är ofta inriktad på pseudoorsaker och ”behandlingen”
kännetecknas av att den inte innehåller läsaktiviteter. Elbro, 2004, s. 190-192.

93 Whiting, 2000, s. 5.
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Liberg förordar läs- och skrivundervisning i termer av balanserade program
där färdighetsträningen är innehållsligt integrerad med barnets språkliga
erfarenhet.94 Samtidigt bekräftar Myndigheten för skolutveckling, just genom
Liberg, att forskning kring språkets innehåll i samband med såväl läsning
som skrivning är starkt eftersatt men att det idag finns intresse för att föra
fram tydligare dialogiska aspekter på läs- och skrivprocessen. Hon förklarar:

Frågan i fokus har varit om läs- och skrivinlärning bäst sker via
ljudmetod eller helordsmetod. De senaste trettio årens forskning
inom framför allt områdena ”early literacy” och ”språklig med-
vetenhet” har lett till en ökad samsyn i dessa frågor. […] Det
handlar inte om ett antingen–eller, utan ett både och. […]
Idag börjar man problematisera och studera ytterligare aspekter
[…] barnets aktiva vokabulär, förmåga att återge och förstå
enskilda meningar och hela berättelser samt förmåga att delta
i språkliga samspel.95

Hennes beskrivning kan jämföras med Fröjd som efterlyser det totalprogram
för läs- och skrivundervisning som psykologen Eve Malmqvist presenterade
i början av 70-talet. Kärnan i Malmqvists program utgjordes av kunskaper
i läsningens psykologi och metodik i kombination med rätt använda
resurser.96 När Fröjd talar om ”rätt resurser”, utgår han från att det finns en
negativt verkande koppling mellan relativism och en politisering av skolan
som han paradoxalt nog menar att politiker och myndigheter bör fundera
över för att underförstått få till stånd en avpolitisering av skolan.97 Fröjds
utgångspunkt är, menar jag, av central betydelse. Är det som Fröjd misstänker
att det är ideologin som idag styr läsforskningen? Eller är det möjligen en
accepterad vetenskaplig diskurs med underbyggda resultat som kunnat
åberopa valid vederhäftighet? Fröjd ser en styrka i att risken för osäkra och
ovidkommande forskningsresultat kan minimeras genom att sociala, socio-
ekonomiska, emotionella och kulturella faktorer exkluderas som förklaring
till eller symptom på uppnådda resultat.98

94 Liberg, 2004, s. 5. Se även Clay, 2002, s. 22. Hon skriver: ”What you know in
writing can be helpful in your reading and vice versa”.

95 Myndigheten för skolutveckling, rapport, 2003-12-03, s. 38. Se även Elbro som
menar att det idag finns långt mindre forskning som handlar om undervisning i
språk- och läsförståelse än vad gäller forskning kring ordavkodning. Elbro, 2004,
s. 84, 141.

96 Se Malmquist, 1967, s. 158-430.
97 Fröjd, 2005, s. 197-198, 209.
98 Ibid.
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Diskussionen kring gissningens roll i läs- och skrivundervisning får bilda
exempel på hur en specifik företeelse kan ses både som en förklaring till och
symptom på en ogynnsam läsutveckling i teori- och metoddiskussioner bland
såväl forskare som praktiker. För pedagogen och läsmetodutvecklaren Maja
Witting framstår gissningen som en mindre lyckosam psykolingvistisk
strategi som ger signaler om såväl osäkerhet, dålig vana och i värsta fall läs-
och skrivsvårigheter.99 Hon, liksom senare läsforskarna Ingvar Lundberg
och Katarina Herrlin uppmanar läraren till påpasslighet för att uppmuntra
barnet till större aktsamhet och noggrannhet vid läsningen.100 Psykologen
Margaret Donaldson anger i klassikern Children´s minds, orsaker till att barnet
kan utveckla en disposition för att gissa.101 Hon menar att barnet som skolas
in i en latent förväntan på att presentera ett korrekt svar, t.ex. att identifiera
ett bestämt språkljud när helst ett isolerat ord presenteras, slutar upp med
att självt ta ställning till tänkbara möjligheter. Blir då barnet dessutom osäkert
och pressat ökar risken för att det upphör att fundera över vad det håller på
med.102 Donaldson menar att om det istället finns en tillåtelse till att tänka,
pröva och göra fel, så uppmuntras och stimuleras även barnets förmåga att
tänka och fatta beslut. Pedagogen Hazel Francis skriver om betydelsen av att
barnet tillåts tänka för att det också ska förstå vad det håller på med:

When instruction aims particularly at technical proficiency,
often taking the form of general teaching of decoding strategies
and spelling rules, it may not only inhibit the urge to learn,
but may also cut across children´s systematically developing
knowledge and interfere with their strategies of looking only
for such information as they need for a particular problem.103

Witting gör en för sammanhanget viktig åtskillnad mellan den goda läsarens
skickligt underbyggda gissningar och nybörjarläsarens gissningar.104 Kan
då detta tolkas som att den vane läsaren verkligen testar sina hypoteser,
medan den ovane helt sonika kastar ur sig sina?105 I Utbildningsdepartementets
betänkande, Att lämna skolan med rak rygg, finns en sammanfattande slutsats

99 Angående Wittingmetoden se kapitel II och III. Kenneth Goodman har alltsedan
början av 70-talet givit näring till diskussioner bland inte minst svenska forskare
genom att beskriva läsning som ”a psychlinguistic guessing game”. Se Björn, 1996;
Ahl, 1998; Widebäck, 1998; Hjälme, 1999; Löfstedt, 2001 och Danielsson, 2003.

100 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 38.
101 Donaldson, 1978, s. 98.
102 Donaldson, 1978, s. 98.
103 Entwistle (Ed.); Francis, 1990, s. 738.
104 Witting, 2001, s. 84.
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som delvis berör barnets riskabla strategi att inte fullt ut tillämpa avkodnings-
principen i sin läsning: ”Sambandet mellan läsförståelse och avkodnings-
förmåga är för lågt för att vara praktiskt användbart. Läraren kan alltså inte
utgå från att en elev som förstår också avkodar tillräckligt väl.”106 Vad som
avses med ”praktiskt användbart” är inte helt klart. Den rimliga tolkningen
utifrån vad som redan sagts är att det är vanskligt att dra den förenklade
slutsatsen att barnet som förstår texten också avkodar korrekt. Pedagogen
Hrafnhildur Ragnarsdóttir menar att barnets gissningar kan tolkas som en
naturlig del av lärprocessen. Hon utgår från att lärandet i sig inkluderar
skillnaden mellan att förstå något och att klara av den specifika kunskapen
eller färdigheten fullt ut.107 Som en konsekvens av detta, skulle det alltså
vara möjligt för barnet som ännu inte har full kontroll över sin läsning, att
likväl förstå och delvis behärska läsning som den sammanljudande aktivitet
som läsningen kräver.108 De chansningar som barnet kan tänkas göra handlar
då om att utifrån sin förståelse pröva rimliga alternativ.109 För detta krävs
enligt litteratur- och språkvetaren Frank Smith att barnet som lär sig läsa
och skriva måste utveckla förmågan att både ignorera och vara uppmärksam
på innehållsliga och formmässiga likheter och olikheter, att visuellt och
auditivt uppfatta skillnader på ett kvalitativt annorlunda sätt än det tidigare
har haft behov av.110 Också pedagogen och forskaren Bente Hagtvet förklarar
att det är en ny kunskap för barnen att bokstäver med samma form, men
olika läge eller riktning, har olika innebörder. Den nya kunskapen innebär

105 Läsforskaren Irene Dahl gör en tydlig indelning mellan logiska eller ”kloka” fel-
stavningar. De förra hör samman med inre kontroll, de senare förklaras med bristande
undervisning. Dahl, 1997, s. 55, 174-175. Hazel Francis går ett steg längre när hon
i The Handbook of Educational Ideas and Practices skriver: ”Intelligent error is
integral to development”. Francis, 1990, s. 737.

106 SOU 1997:108, s. 407.
107 Se Hrafnhildur Ragnarsdóttir som med sociokulturella och miljömässiga argument

förklarar att kunskapstillägnande inte behöver avse total och färdig kunskap,
tillägnandet indikerar därmed en fortgående lärprocess. I Heilä-Ylikallio (red.),
2000, s. 95. Se även Donaldson, 1978, s. 98.

108 Jag menar att, även om betoningen initialt, som en strategi, kan läggas på stavelsen
så krävs likväl att barnet lär sig att hantera sammanljudningsprincipen.

109 Här avses både situationen där problemen eller alternativen visar sig (situations-
beroende) och de kontextuella ledtrådar som leder till ett handlingsalternativ,
ett val (kontextberoende). Smith, 2004, s. 43, 45.

110 Smith, 2004, s. 16-23, 119-120, 150. I sammanhanget kan nämnas att Smith
underkänns som forskare i Sverige. I den statliga utredningen Att växa med rak
rygg. Myrberg  hänvisar till Adams som i egenskap av ”balanserad forskare” förklarar
att Smith saknar empiriskt stöd för sin forskning och i grunden bygger sina
antaganden på felaktiga premisser. SOU 1997:108, bil. 3, s. 412.
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att barnet i och med denna också internaliserat nya koder.111 En stol är en
stol oavsett om den står vänd med ryggen mot höger eller vänster, men ett
b ska läsas som ett d om det spegelvänds.

Om gissningen i läs- och skrivsammanhang kan ses som en strategi som
leder till avkodningsproblem eller är en följd av dessa, så betraktas språklig
medvetenhet som en förutsättning för läsning. Gissningen kan då förklaras
som ett påvisbart uttryck för, ett symptom på, att barnet ännu inte är språkligt
medvetet. Språklig medvetenhet, eller språklig uppmärksamhet, ”linguistic
awareness”, bedöms idag, såväl bland forskare som praktiker, som en närmast
självklar aspekt av och förutsättning för läsning.112 Med begreppen avses
förmågan att kunna hantera perspektivskiftet mellan vad som sägs och hur
detta något sägs. Att förstå och acceptera att språket har en innehålls- och
en formsida, eller en funktionsaspekt och en formaspekt.113 Pedagogerna
Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren gör en distinktion mellan skrift-
språklig och språklig medvetenhet. Med skriftspråklig medvetenhet avser
de insikten om skriftspråkets kommunikativa idé.114 För språklig medvetenhet
ger författarna följande förklaring:

Den språkliga medvetenheten innebär att man gör språket till
föremål för reflektion för att uppmärksamma skillnaden mellan
ordet som talspråklig symbol och dess innebörd. För att kunna
reflektera, prata och skriva om språket krävs att man har en meta-
lingvistisk medvetenhet, ett språk om språket (ord, mening etc.).115

111 Hagtvet, 1990, s. 129.
112 Elbro bekräftar via 27 större undersökningar att förskolebarns uppmärksamhet

på språkljud i samvarians med läsning i skolan är av stor betydelse. Av Elbros
uppställning framgår också klart att nämnda område är det mest undersökta,
tätt följt av undersökningar kring bokstavskännedom liksom betydelsen av tidiga
läsfärdigheter. Sambandet mellan antalet undersökningar och ett högt procenttal
avseende betydelsen/effekten av den undersökta företeelsen är slående i Elbros redo-
visning. Elbro, 2004, s. 84. Vid en sökning på Goggle, 2005-09-09, får begreppet
”linguistic awareness” den anmärkningsvärda siffran dryga tre miljoner träffar
(3 220 000). En sådan sökning säger dock inget om kvalitet, nivå, omfattning eller
teoretisk inriktning eller arten av publikation eller genre där begreppet ”linguistic
awareness” förekommer. Omfattningen säger endast att begreppet ingår i diskursen
och ges därför prioritet i såväl forskningssammanhang som inom olika praktiska
verksamhetsfält.

113 Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 1999, s. 79 f. Se även SOU 1997:108,
s. 379-383, 396.

114 Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 11.
115 Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 22. Fonologisk medvetenhet handlar mer specifikt

om förmågan att mentalt framställa och igenkänna fonemkombinationer som
ord och i ord. Hagtvet, 1990, s. 75.
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Liberg går vidare och tydliggör den kvalitativa skillnaden mellan att barnet
kan visa att det förstår och att det också kan förklara hur detta något förstås.116

Logopederna och lingvisterna Kerstin Nauclér och Eva Magnusson utgår
från att läsning och skrivning är språkliga aktiviteter. Av detta följer att det
är de språkliga förutsättningarna som främjar utvecklingen av den meta-
språkliga förmågan. För att utveckla barnets fonologiska medvetenhet, för
automatiserad avkodning, krävs då, enligt författarna, att barnet också har
språkliga förutsättningar att ta till sig och förstå vad det hela går ut på.117

Författarna reserverar sig i ett särskilt yttrande mot det konsensusuttalande
där 24 svenska läsforskare bland annat enats om att såväl avkodnings- och
inkodningsproblem som läsförståelseproblem betraktas som läs- och skriv-
svårigheter. Författarna menar att man i rapporten alltför lättvindigt talar
om språkliga problem utan att vidare reda ut vad de kan bestå av, orsakas av
och leda till.118 Nauclérs och Magnussons främsta invändning tycks framför
allt handla om att den alltför ensidiga betoningen på fonologiskt processande
försummar andra aspekter av språket som innerst omfattas av dess kommunika-
tiva idé.119 Nauclér och Magnusson menar att tal och skrift kan hanteras
som parallella språkliga förmågor där både förståelse och artikulation inverkar
på läsprocessen. De ser det som självklart att det finns ett reciprokt
förhållande mellan läsförståelse och avkodning. Nauclér och Magnusson
intar i och med detta en position som ligger nära Hagtvets syn på språk och
lärande. Hagtvet tycker sig ha uppfattat att det finns en glidning i tillämpning
av begreppen språklig respektive lingvistisk medvetenhet. Vidare kommenterar
hon att man i förskolan talar om språklig medvetenhet. I skolan är det vanligare
med begreppet fonologisk medvetenhet. Hon visar på det uppenbara sam-
bandet mellan skolstart och en strukturerad skriftspråkträning med stark
betoning av lästekniska färdigheter.120 Detta kan jämföras med Libergs
kvalitetsutvärdering, där det visar sig att lästekniska färdigheter har hög
prioritet framför mer funktionellt inriktad läsning hos de lärare som intervjuats.
Libergs empiriska material bekräftar möjligen Nauclérs och Magnussons
antagande om att det råder en alltför stark betoning av fonologiskt pro-
cessande.121 Det som händer i skolan kan då förklaras som en konsekvens
av den forskning som Nauclér och Magnusson menar är problematisk.

116 Liberg, 1990, s. 57 f.
117 Söderbergh (red.), Nauclér & Magnusson, 1997, s. 250-262.
118 Skolverket, rapport, 2003-09-05. Nauclér & Magnusson, s. 12.
119 Jämför Gustafsson & Mellgren här ovan.
120 Hagtvet, 1990, s. 84. Nauclér & Magnusson, 2003, s. 11-12 i Skolverkets rapport,

2003-09-05. Jfr SOU 1997:108, s. 382: ”Fonologisk medvetenhet och läsförmåga
samverkar ömsesidigt, men orsaksriktningen i påverkan är starkast från fonologisk
medvetenhet till läsförmåga”.
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Pedagogerna Evelyn Arizpe och Morag Styles ger i boken Children reading
pictures teoretiskt underbyggda och praktiskt tillämpade exempel på möjlig-
heter att stimulera barns språkliga och metaspråkliga färdigheter genom
samtal och problematiserande läsningar av bild och textrelationer. I de exempel
som redovisas används bilderboken som en katalysator för metareflektion
och samtal.122 Genom att undersöka vad barnen väljer att berätta och förklara
i ord och bild i samband med bilderboksläsning förankrar författarna
samtidigt idén om bilderbokens medierande funktion som en bro mellan
det upplevda och det tolkade, det erfarna och det föreställda.123 Arizpe och
Styles resultat kan förstås i förhållande till socialsemiotikern Gunter Kress
och dennes syn på barns sätt att kommunicera, som enligt honom, i
förlängningen också hör samman med läs- och skrivlärande:

Children make signs and read them out of their interest, and
make signs which reflect the meanings they want to convey in
the form and the substance of sign. They make signs which
are founded on a motivated relation between meaning and
form, signified and signifier. That is the overriding principle
with which they approach the world of alphabetic writing.124

Av citatet framgår att Kress ser skrivandet som en aktivitet där barnet utifrån
intresse försöker välja såväl sitt uttryck som sitt innehåll i en strävan efter
mening. För svenskt vidkommande är det framför allt kompletta program
med övningar som rekommenderas för träning av metaspråklig uppmärk-
samhet.125 Detta bekräftas via resultatet i Skolverkets kvalitetsgranskning.

121 Detta kan förstås i förhållande till att Fröjd som verkligen pläderar för avkodning
skriver: ”Avkodningsinriktad forskning kan med viss rätt kritiseras för att ha ägnat
sig för mycket åt avkodning och för lite åt förståelse och läsförståelse.” Fröjd,
2005, s. 43.

122 Böckers betydelse för en god läsutveckling är väldokumenterad kunskap. Se
rapporterna 2003-09-05 respektive 2003-12-03. Se även LekaSpråkaLära-
projektet, Myndigheten för skolutveckling, 2004. I Maria Simonssons avhandling
Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samtal, undersöks barns möjligheter
möta, använda och låta sig stimuleras av bilderböcker. Simonsson har fokus på
barns interaktion med boken som medium och väljer, trots att det handlar om
bilderböcker, att endast parentetiskt beröra bildernas betydelse i sammanhanget.
Simonsson, 2004.

123 Arizpe & Styles, 2003, s. 79, 118.
124 Kress, 1997, s. 73.
125 Se exempelvis Språklekar efter Bornholmsmodellen och UMESOL, Fonologisk med-

vetenhet. Häggström & Lundberg, 1994 respektive Tornéus & Taube, 1984. Jämför
LekaSpråkaLära-projektet vars främsta syfte är att stimulera till språkutveckling och
begreppsbildning via litteratur, IT och annan media i biblioteksmiljö. Myndig-
heten för skolutveckling, 2004.
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Verksamheten i förskoleklass och skolår 1 uppvisar i många fall en smal syn
på vad läsande och skrivande innebär. Som exempel nämns att barnen tränas
i rim och ljudövningar utan att de sätts in i ett läs eller skriv-sammanhang.
De barn som har svårt att höra de ljud och rim som ska tränas erbjuds ingen
hjälp genom att texten får användas som visuellt stöd. Risken, enligt
rapporten, är att barn redan i ett tidigt stadium sorteras på felaktiga
grunder.126

Läsinlärning som utveckling och/eller lärprocess
Det finns en tradition att beskriva barnets läsutveckling i olika stadier, steg
eller etapper som barnet behärskar eller inte behärskar.127 Barnets litterata
väg förklaras då som att det går från begynnande ännu inte konventionaliserade
strategier mot utvecklad effektiv skriftspråklighet.128 Detta leder inte sällan
till en kategorisering av barnet i förhållande till läsförmåga, där barnet
klassificeras som normalt, begåvat eller långsamt. Indelningsgrunden återfinns,
men med något skiftande benämningar i såväl svensk som internationell
forskning oavsett om orsakerna söks hos eller utanför barnet. Pedagogen Ia
Nyström kategoriserar barnen, i sin avhandling Eleven och lärandemiljön,
med benämningarna: gångare, springare och strävare. Indelningarna görs
utifrån barnens strategier för att förstå, hantera och internalisera framför
allt skriftspråksundervisning.129 Barbara Comber och Susan Nichols visar i
artikeln Getting the Big Picture: Regulating knowledge in the early Childhood
Literacy Curriculum att den mer eller mindre förgivettagna konstruktionen
av barnet som mer eller mindre begåvat blir bekräftad i klassrumssituationen.130

De skriver:

A case study of student–teacher interactions during a literacy
lesson is used to illustrate how dominant educational and political
discources  operate at a classroom level to construct children as
’normal’, ’gifted’ or ’slow’.131

126 Skolverket, 1998, s. 119.
127 Falkner, 2003, s. 211-213. Se även kapitel II och III.
128 Liberg väljer att använda begreppet ”effektiv läsning” i stället för ”funktionell

läsning”, som hon menar ger felaktiga konnotationer till att funktionell endast
kan innefatta lästekniska aspekter. Liberg, 1990, s. 163 f.

129 Nyström, 2002, s. 164 f. Jfr Nationell utvärdering, Rapport nr 9, 1993, s. 32.
130 Comber & Nichols, 2004, s. 43-44. Fröjd som har specifikt fokus på läsning

och läsförståelse kategoriserar läsaren som (relativt) utvecklad/outvecklad. Fröjd,
2005, s. 176.

131 Comber & Nichols, 2004, s. 43.
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Olika utvecklingsmodeller för att förklara läsprocessen har i princip en
likartad indelning. Jeanne Chall räknar med fem förklarande faser, eller
trappsteg.132 Av indelningens fem steg framgår att det första steget i själva
verket inte utgör en läsnivå i formell mening.133 Denna nollnivå benämns
”prereading”, vilket närmast kan förklaras som låtsasläsning med situationella
inslag såsom igenkänning av ordbilder.134 Den efterföljande fasen, nivå 1 är
den fas som, enligt författaren, i egentlig mening motsvarar de kriterier
som definierar läsning, nämligen att barnet hanterar gängse avkodnings-
principer och därigenom kan identifiera ej inlärda ord. Det är från denna
tröskel som läsmetodiska program och undervisningsstrategier framför allt
diskuteras. Nivåerna 2-5 beskriver den progression som slutligen leder till
och samtidigt definierar målet att uppnå kompetent och effektiv läsning.135

Dessa faser igenkänns även i den lästrappa som Myndigheten för skol-
utveckling använder för att beskriva elevens egna val av lästexter.136 Trappan
är indelad i fyra nivåer och går från identifiering av korta enkla budskap till
nivåer som kräver hög formell läskompetens och förmåga att ”läsa mellan
raderna”.

Även om läsning (och skrivning) innefattar tekniska aspekter av avkodnings-
respektive inkodningsprinciper, så omfattar barnets upptäckt av text också
något mer, något kvalitativt annorlunda än enbart formell bokstavsinlärning
och sammanljudning av ord eller att skriva bokstäver enligt ett bestämt
mönster.137 Att upptäcka text, handlar också om att kommunicera i olika
sammanhang och under olika betingelser och inom olika medier utan att
de formella övningarna behöver ta överhand eller blir utgångspunkt.138 Som

132 Chall, 1983, s. 13-24. Kan jämföras med Arnqvists indelning i pseudo-, logo-
grafisk-, ortografisk- och kreativ läsning. I den kreativa läsningen närmar sig barnet
det ”vuxna” sättet att läsa. Arnqvist, 2000, s. 146.

133 Jfr Lundbergs nivåer i Sandqvist & Teleman (red.), 1989, s. 185-196.
134 Här avses kända affärslogos eller andra textdekaler som naturligt återfinns i samhälls-

eller stadsbilden och tillskrivs någon form av mening för barnet: t.ex. Max, OK,
polis, TV, glass och pizza.

135 Varianter på beskrivningar av dessa nivåer återfinns i Sundblad, Dominokoviæ
& Allard, 1981. Författarna har i beskrivningen en viktig poäng i att skilja mellan
barnets ”insikt om” och ”förmåga att”. Se även Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001;
Lundberg & Herrlin, 2004. De senare, Lundberg & Herrlin, har utarbetat ett
schema som omfattar nivå ett, enligt Challs modell.

136 Trappan har ursprungligen använts i ett amerikanskt läsprojekt, IALS (International
Adult Literacy Survey), för vuxna. Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03,
s. 92-93.

137 Se exempelvis Egan som skriver om betydelsen av narrativa berättelsestrukturer
för en gynnsam språkförståelse och begreppsutveckling. Egan, 2005b, s. 30.

138 Se exempelvis Teleman, 1991, s. 108; Söderbergh (red.), Heilä-Ylikallio, 1997,
s. 235-237 samt Kendrick & McKay, 2004, s. 110.
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en konsekvens av de kommunikativa menings- och förståelseaspekter som
därmed antyds, följer att läraren, i sin undervisning, genom samtal,
förklaringar och instruktioner, språkligt och tankemässigt, förväntas ta
hänsyn till eller utgå från barnens skilda referensramar.139 I Skolverkets
konsensusuttalande står att läsa:

Att det skrivna språket är till för att vi skall meddela oss med
varandra måste vara en utgångspunkt i undervisningen […]
det är två spår man går och de löper parallellt och interagerar på
något sätt hela tiden, nämligen dels den här meningsfullheten,
lusten, den här kommunikativa hållningen, dels ett erkännande
att skrift i grunden är något onaturligt […] Den här artificiella
typen av kommunikation måste man lära sig via undervisning,
och den undervisningen bör helst vara planmässig och grundad
på en analys av vad som krävs för att ta de här stegen.140

I citatet framhålls att skriven text är onaturlig och att kommunikationen
via skrift är artificiell. Jag menar att en sådan beskrivning blir svår att hantera
i förhållande till citatets givna utgångspunkter som handlar om det skrivna
språket i termer av kommunikativt meddelande och meningsfullhet. Ur ett
undervisnings- och lärandeperspektiv blir förklaringen särskilt besvärande då
även undervisningen rimligen måste omfattas av skriftspråkets onaturlighet.141

Balans mellan läsmetodiska program
Via forskningsresultat, statliga utredningar och rapporter på såväl nationell
som internationell nivå är budskapet entydigt: det finns inte en metod för
att lära barnen läsa. Myndigheten för skolutveckling hävdar, i den aktuella
kunskapsöversikten, att i en jämförelse mellan analytisk och syntetisk metod
för läsinlärning, så kan åttio procent av barnets läsframgångar förklaras av
andra faktorer än valet av metoder.142 En gynnsam läsundervisning utmärks

139 Se Dysthe, 2001, s. 7-13; Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03, s.  99-104
samt Liberg, 2004-08-02, s. 4-6.

140 Rapport, 2003-09-04, s. 38. Jfr Fröjd, 2005, s. 207. Också han förklarar att vi
inte kan bortse från att skriftspråkligheten är relativt ny i ett historiskt perspektiv,
men delger i övrigt inte de pedagogiska konsekvenserna av konstaterandet.

141 Fröjd menar att det krävs att läraren har en plan för läs- och skrivuppgifter för
att förhindra relativisering och ungefärlighet i samband med läsförståelse. Fröjd,
2005, s. 106, 213.

142 Rapport, 2003-12-03, s. 115. Här anges ingen källa. Detsamma gäller uppgiften
att nittiofem procent utgörs av andra faktorer i jämförelsen mellan ”Reading-
Recovery”-program med ”Skill and Drill”-program. Angående Reading Recovery
se Clay, 1993, som är en guidebok för lärare.
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snarare av, enligt ovan nämnda rapport, att den ämneskompetenta läraren
kan hantera och motivera sina olika val.143

I Libergs kvalitetsredovisning av läs- och skrivinlärning i Uppsala kommun
2003, finns inga frågor som direkt kan hänvisas till någon specifik läsmetod.
Utgångspunkten är att det är kombinationen av aktiviteter som är avgörande.144

Rapporten bekräftar i den meningen kunskaps- och forskningsöversikten
från Myndigheten för skolutveckling. Tendensen i Libergs kvalitetsredovisning
är alltså att rena metodfrågor tenderar att ersättas av mer generella didaktiska
frågor som har relevans även för annat undervisnings- eller ämnesinnehåll.145

Läsmetoder utgör i det sammanhanget en aspekt, eller möjligen konsekvens,
av de allmändidaktiska strategier där även arbetsformer, läromedel, samverkans-
former och kompetensutveckling ingår. I en enkätundersökning, riktad till
lärare och pedagoger i Uppsala kommun, ställer Liberg frågor angående lärares
och barns aktiviteter i samband med introduktionen och den fortsatta ut-
övningen av läsning och skrivning.146 Av inkomna svar kan Liberg utläsa,
att det inom förskoleverksamheten förutsätts att pedagogerna i praktiken, i
hög grad arbetar med formella skriftspråksförberedande övningar för att
träna exempelvis rim och ljudanalys.147 Lärarna kommenterar i mindre
omfattning de funktionella aspekterna av språket. Liberg har själv genom
sin forskning kunnat visa att barnets strävan efter innehåll och mening är
avgörande för att skriftkoden ska kunna förstås. I kombination med ett effektivt
språk utgör detta en basal grund för en gynnsam skriftspråksutveckling.148

I det material som Liberg kvalitetsgranskar, är alltså tendensen en annan.
Lärarna vill som ett första steg lära ut koden. Ett andra steg handlar om att
läsa och skriva med betoning också av innehållsaspekter. Det är först under
det andra skolåret som de formella aspekterna märkbart tenderar att tonas
ner.149 Resultatet kan förstås mot bakgrund av Skolverkets kunskaps- och
färdighetsbedömning av grundskolans andra skolår som publicerades under

143 Se rapport, 2003-09-05 samt 2003-12-03. Se även Chall, 1996; Hjälme, 1999.
Jfr Bergöö om läraren som ”blandare”. Bergöö, 2005, s. 154. Se även Dahl när
hon sammanfattar åttiotalets kontroverser kring läsinlärning: ”[…] expertvalet
av metoder kommer i skymundan”. Dahl, 1991, s. 97.

144 Liberg, 2004-09-02. Angående läsmetoder se exempelvis Chall, 1967; 1983;
Witting, 1974; Leimar, 1974; Malmqvist, 1967; Edfeldt, 1982; Lundberg, 1982;
Hjälme, 1999 och Kullberg, 1991.

145 Rapport, 2003-12-04.
146 Liberg, 2004-09-02.
147 Liberg, 2004-09-02, s. 78.
148 Se Liberg, 1990; 1993. Jfr Nauclér & Magnusson och deras reservation till Skol-

verkets rapport, 2003-09-04.
149 Liberg, 2004, s. 8-9.
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hösten 1993. I rapporten framgår att det tycks finnas ett samband mellan
lärares avkodningsinriktning, betoning av ordning och struktur och intresse
för diagnostisering av barnens läsfärdigheter.150 Liberg visar på en korrelation
mellan mer förståelseinriktad läsundervisning och en starkare betoning på
betydelsen av läsförståelse, läsintresse och läsaktiviteter.151 Som en bekräftelse
på den förståelseinriktade läsundervisningen uttalar lärarna ett visst intresse
för att låta barnen gestalta ett innehåll genom olika medieringsformer. Ett
konkret exempel är att lärarna uppmanar till bildarbete i anslutning till läsning.

Relationen mellan bild och berättelse uppmärksammas alltså i det som i
rapporten beskrivs som en mer förståelseinriktad undervisning. Det exempel
som anges är att barnen uppmanas att beskriva händelseförlopp via bilder,
exempelvis teckningar eller diagram.152 Ett resultat som lämnas utan analys,
är att sambandet mellan lärares betoning av ordning och struktur, och en
öppen elevcentrerad attityd är lågt, icke signifikant.153 Är det så att ordning
och struktur primärt handlar om lärarens undervisning? Det vill säga att
struktur i de sammanhang som vi här talar om, ingår i en mer eller mindre
förgivettagen läs- och skrivdiskurs, som av tradition i praktiken och utan
problematisering, handlar om lärarens funktion som igångsättare och uttolkare
av en specifik aktivitet?  Om så, hur bemöts den ordning och de strukturer,
som sannolikt kan tänkas ingå i av barnen initierade handlingsstrategier
och som ges tydlig uppmärksamhet i såväl Skolverkets kunskapsöversikt
som Libergs kvalitetsredovisning?

Sammanfattningsvis visar alltså Libergs redovisning att det bland lärarna i
den aktuella kommunen finns en tendens till att formell träning föregår
läsningens funktionella sida, att det är först under andra läsåret som den
formella träningen får stå tillbaka till förmån för mer betydelse- och innehålls-
relaterade texter.154 Detta kan förstås dels i förhållande till Fröjd som menar
att det finns en alltför liten uppmärksamhet på språkets formsida, men
också i förhållande till beteendevetaren och läsforskaren Carsten Elbro som

150 Med inriktning mot avkodning avses här strukturerad och lärarinitierad formell,
teknisk färdighetsträning innefattande identifiering, analys och syntes av språkljud.
Se Skolverket, 1993, s. 89.

151 Skolverket, 1993, s. 71-73.
152 Skolverket, 1993, s. 89.
153 Skolverket, 1993, s. 73.
154 Dahlgren & Olssons avhandling visade på ett liknande resultat. I deras studie

framgår även konsekvenserna av en alltför formell lästräning på så sätt att barnen
i låg uppfattning, trots att de löst koden, anger skälen för att kunna läsa. Dahlgren
& Olsson, 1985.
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menar att läsförståelse visserligen är en utgångspunkt för läsning, men
påpekar samtidigt att undervisning i läsförståelse har en tendens att
förvandlas till en kontroll av läsförståelse.155 I sammanhanget kan nämnas
att Elbro själv ser uppenbara svårigheter med att i undervisnings- och
lärsituationer hantera avkodnings- och innehållsaspekter parallellt. Han
menar att när undervisning i avkodning pågår, så får den också uppta all
uppmärksamhet från barnet, detsamma gäller språkförståelse när den
pågår.156 Detta, menar jag, utgör i sig ingen garant för att undervisningen
leder till avsedd effekt, endast att barnet möjligen har uppfattat den lärar-
initierade övningen, instruktionen eller arbetsuppgiften.

Psykologen och läsforskaren McGuiness trycker särskilt hårt på kontroll av
avkodningsfärdigheter och avlyssningsförmåga, hon skriver:

Across the school years, reading comprehension is almost
perfectly a combination of two tests: a test of decoding skills
and a test of listening comprehension (combined correlation).
This body of research is so consistent  that the statistical values
from one study to the next are almost identic there is nothing
’special’ about reading comprehension. That is, it isn´t necessary
to teach comprehension by read [sic]. You can teach it just as
well by having a conversation.157

McGuiness tycks alltså mena att läsförståelse bäst kan mätas med en kombi-
nation av avkodningstest och avlyssningstest. Jag menar att även om över-
tygande resultat kan visa på att så är fallet, så förklarar testen likväl inget om
varför barnet läser fel eller missförstår innehållet.

Lingvisten Kristina Danielsson visar i sin avhandling om barns lässtrategier,
Beginners read aloud, att nybörjarläsaren själv använder sig av olika tillväga-
gångssätt på sin väg mot förståelse.158 Barnet väljer dessa funktionellt och
strategiskt på sin väg mot effektivt läsande och agerar närmast som en montör
och en medskapare i den text det läser. Danielssons resultat igenkänns i
pedagogen och LTG-grundaren Ulrika Leimars empiriskt grundade över-
tygelse:

155 Fröjd, 2005, s. 106, 201, 208 f.; Elbro, 2004, s. 161, 172.
156 Elbro, 2004, s. 161, 172.
157 McGuiness, 2005-09-05, s. 1.
158 Danielsson, 2003, s. 63-69. Se även kapitel II där Danielssons avhandling ingår.
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Syntetiskt, analytiskt och ordbildsförfarande vid textavläsningen
utnyttjas helt odogmatiskt, beroende på vad som passar ett visst
barn i en given situation (även om barnen naturligtvis måste
vara klara över hur man syntetiskt kan ljuda samman bokstäver
för att kunna angripa ord de inte tidigare sett). De olika avläsnings-
teknikerna står inte i ett motsatsförhållande till varandra utan
innebär för barnen olika nödvändiga infallsvinklar när det gäller
att angripa ett flerdimensionellt problemkomplex.159

Libergs förslag om balanserade läsprogram med lust och nyfikenhet som
bärkraft styrker innehållet i Leimars citat.160 Grundfrågorna kring läsning
och skrivning handlar då om något mer är tekniska avkodningsprinciper.
Såväl Leimar och senare Liberg utgår från att det är viktigt att barnets tillåts

kontroll av avkodningsprinciper och avlyssningsförmåga visar indirekt på
en syn på läsinlärning som kan bli problematisk i förhållande till erfarenhetens
och kontextens betydelse för barns skriftspråksutveckling. Leimar medger
mer specifikt kontextens effekt på förståelsearbetet i just läsprocessen, men
inte i första hand med avseende på att själva avkodningen underlättas, utan
snarare för att den innehållsliga aspekten av läsningen bättre kan tillgodoses.161

Hon avfärdar bestämt en ensidig titta-och-gissa-mentalitet som en framkomlig
väg till läskompetens.162 Läsning (och skrivning) innefattar att barnet lär sig
hantera gängse avkodnings- eller fonetiseringsprinciper, att barnet känner
igen och kan analysera och syntetisera enskilda språkljud och bokstäver. 163

Men om avkodning får framstå som ett mål i sig kan perspektivet skapa
problem. Läsning och skrivning har ett innehåll som också handlar om; att
barnet är på väg, att det lär, att det växer.

159 Leimar, 1974, s. 45.
160 Begreppet ”a balanced approach” används för övrigt som ett vedertaget begrepp

inom engelskspråkig litteratur som beskriver närmandet mellan ”linguistics” och
”whole language”. Se exemplet Winch, Johnston & March, 2004, s. 13, där
författarna explicit uttalar att de företräder ”a balanced approach”.

161 Leimar, 1974. Se även Lundberg, 1984/1995, s. 67.
162 Leimar, 1974. Se även Hjälme, 1999, och den sociopolitiska och vetenskapliga

analys som hon genomför för att förstå de olika positionerna i läsdebatten. Det
vill säga: vad som sägs av vem och med vilken auktoritet.

163 I sammanhanget kan nämnas att Carsten Elbro, centrum för läsforskning vid
Köpenhamns universitet, hävdar med hänvisning till forskningsresultat att
bokstavskännedom och uppmärksamhet på språkljud utgör de största prediktorerna
för goda läsfärdigheter under de första skolåren. Det är också inom dessa områden
som det största forskningsunderlaget finns. Elbro, 2004, s. 84. Läsprogramutveck-
laren Marie Clay, Nya Zeeland anser sig, utifrån systematiska observationer, kunna
visa på att barnets förmåga att identifiera bokstav och bokstavsnamn endast utgör
en begränsad indikator på dess fortsatta läsframgångar. Clay, 2002, s. 88.

att göra egna skriftspråksupptäckter. McGuiness strikta resonemang om
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Läsning som kommunikativ idé
En didaktisk konsekvens av att läsinlärning hanteras som en meningsskapande
socialiseringsprocess är att barnet kan erbjudas möjligheten att ta avstamp i
det som det redan vet.164 Detta i sin tur har sin grund i antagandet att skrivet
språk får mening och blir förståeligt när det kan relateras till, och tolkas i
förhållande till det som för barnet redan är känt.165 Premissen bygger också
på att barnen som kommer till skolan redan har insett och anammat att
orden i samtalandet står för idéer som kan uttryckas. Barnet vet och är genom
språket.166 Liberg skriver:

The first pedagogical implication […] is that 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 oppor-
tunities to experience languageing within both the spoken
medium and the written medium, and to make explorations
of different reading behaviors, both on their own, and together
with others.167

Liberg förklarar här betydelsen av att barnet får möjlighet att i olika samman-
hang experimentera med såväl det talade som det skrivna språket. Av detta
följer implicit tillåtelsen för det lärande barnet att ta risker och att göra fel,
att kunna generera och testa hypoteser och därmed också konstruktivt
hantera den kritiska insikten: att kunna ha fel.168 Liksom Liberg anser
Donaldson att lärandet i sig måste innefatta möjligheten att också tillåtas
göra fel. Det främsta argumentet härför är att inte göra det onödigt svårt
för barnet att kunna och vilja lära sig något nytt. Donaldsons tre decennier
gamla formulering, kan motiveras som en rimlig referens till Libergs citat
här ovan:

164 Smith, 2004, s. 3, 8, 14, 52-53. Se även Björn, 1996; Clay, 1991; Donaldson,
1978; Harste, Woodward & Burke, 1984; Heilä-Ylikallio, 1997; Liberg, 1990;
1993; Dahlgren & Gustafsson m.fl., 1999; Löfstedt, 2001; Nyström, 2002;
Sandström-Kjellin, 2002 och Widebäck, 1998.

165 Rapport, 2003-12-03. Se även Hagtvet, 1990; Kullberg, 1991; Björk & Liberg,
2001 och Nyström, 2002.

166 Calfee & Drum, 1986, s. 806.
167 Liberg, 1990, s. 182.
168 Om risktagandet som en del av lärandet, se Smith, 2004, s. 24-25, 150, 203,

213-214; Donaldson, 1978, s. 106, 108. Jämför gissningen här ovan.
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We must try not to hinder them by putting them down at
starting points from which the road is unnecessarily long and
hard. […] According to some educational theories, it is not a
good thing ever to be wrong, and it is an important part of
the teacher´s function to keep his pupils from error, planning
every step of the way, so that they avoid pitfalls.169

Liberg anammar den pedagogiska principen om upptäckt som ett alternativ
till ett strikt rätt- och feltänkande från läraren sida. I och med detta lyfter
hon fram betydelsen av kommunikativt ”språkande”, ”languageing”, framför
ren teknikträning i läs- och skrivprogram. Hon menar att barnet behöver
olika språkliga aktiviteter för att det ska kunna förstå såväl skriftens funktion
som dess meningsbärande innebörder. Hon för därför fram läsning som en
i generell mening språklig kommunicerande angelägenhet som föregår den
tekniska färdigheten, och detta får konsekvenser som återspeglas i hennes
fortsatta resonemang. Hon skriver:

[…] the prime didactic question does not concern how the
static language sign is to be taught, but whether it is to have any
prominent place at all in the reading and writing program. This
means that reading and writing should be tought as langeuage-
ing, where the manipulation of different grammatical units is
an aid among other ways to solving arising problems in the
languageing. […] There are no criteria outside practice that
can judge the excellence of a technique.170

Libergs citat kan läsas i förhållande till Dysthe som i boken Dialog, samspel
och lärande, skriver fram den kommunicerande handlingen som den
viktigaste länken för förståelse. 171 Hennes fokus ligger på didaktiska frågor
som involverar sociokulturella aspekter på språk, lärande och undervisning.
Hon, liksom Liberg återfinns som referens i kunskapsöversikten från Myndig-
heten för skolutveckling i de sammanhang där argument framförs för be-
tydelsen av skrivande som ett redskap för erfarenhetsgrundad kommunikation
och reflektion.172

169 Donaldson, 1978, s. 106.
170 Liberg, 1990, s. 185-186.
171 Dysthe, 2003.
172 Rapport, 2003-12-03, s. 40. Med avseende på skrivande, kommunikation och

kognitiv utveckling, se exempelvis även Harste, Woodward & Burke, 1984; Hagtvet,
1990; Björn, 1996 samt Nyström, 2002.
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Läsmiljö: förväntan, påverkan och kompetens
Ingvar Lundbergs forskarnamn sammanknippas alltsedan tre decennier
framför allt med läsforskning. Genom empiriska studier har han och hans
forskarlag rönt stor uppmärksamhet genom ambitionen att försöka förklara
sambanden mellan biologisk disposition och specifika läs- och skrivsvårigheter
(dyslexi), självbild och läsframgång och språklig medvetenhet som en förut-
sättning för en gynnsam läsutveckling.173 I boken Språk och läsning skriver
Lundberg:

Det gäller alltså att väcka en läslust till liv hos eleven och få
honom/henne att upptäcka vilken glädje och stimulans som
böcker kan inrymma. Hur detta ska gå till är knappast i första
hand en vetenskaplig fråga. Det handlar om en pedagogisk
intuition som närmar sig konst, det förutsätter kunskaper och
inlevelse i elevens situation.174

Lundbergs förklaring om lärarens pedagogiska intuition har som jag
uppfattat det knappast rönt något större intresse inom läs- och skrivfältet.

Barnen som kommer till skolan har redan förväntningar på och föreställningar
om vad det innebär att lära sig läsa och skriva.175 Psykologerna och pedagogik-
forskarna Gösta Dahlgren och Lars-Erik Olsson visar att barn, läskunniga
och icke läskunniga, vid skolstarten uttrycker uppfattningar som på olika
sätt klargör deras förståelse för läsningens funktion. Författarna kan sägas i
dubbel bemärkelse hantera svaret på frågan: Vilka läsmodeller har barnen?
Utöver att få svar på barnens förväntningar på vad läsning innebär, ger även
författarnas beskrivningar underlag för en didaktisk förståelse och beredskap
för barnets närmaste handlingsstrategier. Dahlgrens och Olssons studie visar
att efter ett läsår har flertalet barn anammat omgivningens krav på läsförmåga.
Det bekymmersamma är att barnen i lägre omfattning än tidigare anger

173 Fröjd skriver med hänvisning till Lundbergs Språk och läsning, att det fortfarande
är den enda svenska universitetslärarboken om läsning som utgår från avkodnings-
inriktad forskning. Fröjd, 2005, s. 210.

174 Lundberg, 1984/1995, s. 78. Donaldson skriver om lärarens professionella möte
med barnet i termer av ”subtil konst”. Donaldson, 1978, s. 112.

175 Dahlgren & Olsson, 1985; Kullberg, 1991; Heilä-Ylikallio, 1994; 1997; Kendrick
& McKay, 2004. Dahlgren & Olsson har gjort en intervjustudie, övriga författare
har tolkat barns föreställningar om läsning, skrivning med stöd av barns bilder
(och texter). Se även Heilä-Ylikallio, 1993; 1994; 1997, som via barns bilder
undersökt barns förställningar om läsning, och Björn, 1996, som via barns bilder
och texter undersökt deras föreställningar om skolan.
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skälen för att kunna läsa.176 En förklaring som författarna ger är att barnen
påverkas i sin syn på skriftspråket genom de sätt på vilka läraren presenterar
och använder det. Som en konsekvens av detta kommer den skolmiljö som
barnet skrivs in i att fortsättningsvis bidra till formandet av barnets identitet
som skriftspråksbärare. Detta kan jämföras med rapporten från Myndigheten
för skolutveckling. I rapporten ges, som redan framgått, tydliga signaler på
att metoden med stort M av mindre betydelse för barnets läsutveckling,
men läraren kan i egenskap av undervisare vara den nyckelperson som väcker
intresse och skapar förutsättningar för en utvecklande och kreativ skol-
miljö.177 Bland andra forskare som särskilt undersökt skolmiljöns betydelse,
framgår att en viktig aspekt i sammanhanget handlar om barnets möjligheter
att också kunna och tillåtas använda tidigare erfarenheter och färdigheter
för att lära sig läsa och skriva.178 Arton år efter Dahlgrens och Olssons
avhandling skriver Myndigheten för skolutveckling:

[…] det är angeläget att betona att det inte räcker med att barnen
får möta de skriftspråkliga världarna, utan än viktigare är hur
de mötena ser ut och vilken kvalité de har.179

Parallellt med den omfattande forskning som bedrivits kring hur läsningen
ska gå till, återkommer argument som talar för miljöns betydelse i sammanhanget.
Författarna återkommer då ständigt till föräldrars, lärares, andra vuxnas
och barns inverkan på det enskilda barnets skolframgångar. Hagtvet skriver:

Är barnet resursstarkt, har en bra hemmiljö och en förstående
förskollärare och senare i livet även lärare, kommer skriftspråket
normalt att utvecklas ”av sig själv”. Men om en eller flera av de
här komponenterna är svaga blir förskollärarens insats desto
mer avgörande. Ju svagare resurser ett barn har, och ju mindre
stimulerande hemmiljön är, desto viktigare blir den teoretiska
och metodiska yrkesskickligheten hos pedagogen.180

Skriftspråk och text
I en schematisk uppställning över det skrivna språket som medium, lyfter
Lundberg även fram kritiska aspekter på den skrivna texten i allmänhet. Av

177 Rapport, 2003-12-03, s. 104, 115.
178 Se exempelvis Gustafsson & Mellgren, 2005; Gustafsson, Studie II, s. 15-16. Se

även Ahl, 1998; Hjälme, 1999; Nyström, 2002 och Sandström Kjellin, 2002.
179 Rapport, 2003-12-03, med hänvisning till McGill-Franzén & Allington, 1999.
180 Hagtvet, 1990, s. 143.
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Lundbergs schematiska framställning framgår att det skrivna språket i
jämförelse med det talade kan betraktas som monologiskt, distanserat och
svåråtkomligt för barnet.181 Lundberg menar att det skrivna språket är
dekontextualiserat i den mening att det är distanserat då det överskrider
den direkta situationens gränser.182 Liberg har en annan utgångspunkt,
eftersom hon menar att alla språkhändelser i sig är kontextualiserade. Hon
utgår från att kontext innefattar det sammantagna i situationen som har
relevans för en specifik händelse. I beskrivningen av talat respektive skrivet
språk väljer hon då att tala om formellt eller informellt språk.183 Såväl talat
som skrivet språk kan, utifrån Libergs sätt att resonera upplevas mer eller
mindre åtkomligt av barnet. Det bygger på två antaganden; det ena bygger
på att skriven text är svåråtkomlig, det andra bygger på att skriven text kan
vara svåråtkomlig. I den sistnämnda positionen finns en öppning till dess
motsats.

Vad kan då innefattas i begreppet språkliga aktiviteter i samband med läs-
och skrivundervisning? Vad är det som lyfts fram och tillmäts betydelse?
Literacyforskarna Comber och Nichols skriver att det som av tradition inte
tycks tillhöra skolpraktiken inte heller kommer att uppmärksammas eller
anses vara något att räkna med.184 Om så, vad innefattas i traditionen? För-
fattarnas resultat visar, inte oväntat, att svaret är avhängigt vilken skoldiskurs
som avses.185 Jag försöker mig på en jämförelse.

I sin avhandling, Barn skapar text, återger pedagogen Christina Björn en
incident där läraren säger till skolbarnet att det inte får rita, det ska ta fram
och jobba med något.186 Exemplet kan förstås mot bakgrund av Comber
och Nichols förklaring om hur diskurser regleras utifrån gränssättande
markeringar om vad som ska gälla. Författarna återger ett närmast omvänt,
men likväl jämförbart exempel från en situation i förskolemiljö. Läraren
säger till förskolebarnet som skrivit på sin tecknade bild: ”We are not writing
today. We are trying to work on our picture today. We will do some writing
but not today”.187 De två exemplen tycks antyda något om de olika diskursernas
avgränsningar i en skolans och en förskolans kultur. Exemplen omfattar på

181 Lundberg, 1984/1995, s. 14.
182 Lundberg, 1989, s. 185-196, Teleman & Sandqvist (red.).
183 Liberg, 1990, s. 172-175.
184 Jfr Foucault, Asplund och Fairclough i teoriavsnitt angående makt, diskurs

(formation), tankefigurer och iförvägvetande.
185 Comber & Nichols, 2004, s. 43-60.
186 Björn, 1996, s. 77.
187 Comber & Nichols, 2004, s. 54.
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så sätt något annat eller något mer än vad som sägs. Vari ligger problemet?
Handlar det om att barnet självt i de olika situationerna tar ett initiativ som
äventyrar lärarens strukturella eller innehållsliga kontroll över vad som är
giltigt och acceptabelt inom diskursen?188

De tidigare nämnda pedagogikforskarna Gustafsson och Mellgren utgår
från att den skriftspråkliga traditionen av hävd tillhör skolan. Förskolans
roll i det sammanhanget är diffus och ambivalent. Enligt författarna beror
detta på att skolan har monopol på den korrekta vägen för att leda barnen
till skriftspråklighet.189 Myndigheten för skolutveckling visar att det råder
en strikt och stadieindelad syn på läsning. I förskoleåldern förknippas läsning
med lek, men vid skolstarten sammankopplas läsning med bedrift och senare
med tänkande och tolkning.190 Hagtvet menar att det inte är sjuårsgränsen,
inte heller utvecklingspsykologiska grunder som fått läsning att bli så starkt
förbundet med skolstart. Snarare är det så, tolkar hon, att det formella sättet
att undervisa har fått styra.191 Åldersribban har då satts utifrån undervisningens
utformning. Oavsett om Hatvets hypotes är riktig, så visar hon indirekt på
att skolans läs- och skrivundervisning tycks ha en tradition av att vara anpassad
efter lärarens, snarare än barnets strategier.192

Gustafsson och Mellgren skriver om skolans traditionsbundna ansvar för
barnens skriftspråkstillägnande via undervisning. De visar på att fokus på
läsning som färdighet fört med sig att undervisningen bedrivits och undersökts
under strikt kontrollerade former med avseende på exempelvis bokstavs-
kunskap, fonologisk uppmärksamhet och ordigenkänning.193 Skrivandet
däremot, har via läsforskning fått annorlunda och mer begränsad uppmärk-
samhet. Skrivning, om vi undantar hur barnet stavar eller formar bokstäverna,
är svårare att undersöka utifrån gällande forskningstradition. Myndigheten
för skolutveckling styrker Gustafssons och Mellgrens beskrivning som förklarar
att det är läsforskning kring läsfärdigheter som dominerar fältet. I kunskaps-
översikten argumenteras för att läsforskning som inriktar sig på avkodnings-
färdigheter uppvisar både hög vetenskaplig kvalitet och pedagogisk relevans.

188 Donaldson, 1978, s. 113, 120.
189 Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 83, 171-172, Studie I.
190 Rapport, 2003-12-03, s. 40.
191 Hagtvet, 1990, s. 114. Hagtvets hypotes bekräftas i ABC-boken berättar. En

didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900. Wilmenius, 2003.
192 Jfr Fröjds förklaring: ”Den vuxne måste överföra sina kunskaper till barnet så

att dessa är anpassade till barnets utvecklingsnivå samtidigt som de kunskaper
som är i fokus inte förlorar platsen i systemet”. Fröjd, 2005, s. 57.

193 Gustafsson & Mellgren, 2004, s. 172, Studie I.
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Forskning om läsförståelse ger däremot en sämre bild med stora forsknings-
metodiska kvalitetsbrister.194 Möjligen inryms i det senare en förklaring som
handlar om att vid undersökningar av barns läsförståelse och skrivförmåga
krävs en kombination av metoder som i sig kan skapa besvärande kom-
binatoriska effekter som för forskaren blir svåra att hantera.195 Av detta följer
att bedömning av läsförståelse och skrivfärdigheter kan, utifrån rådande diskurs,
bedömas som forskningsmässiga problemområden.

Elbro gör en tydlig distinktion mellan bra och dålig forskning. Han förklarar
att bra läsforskning utmärks av att den beskriver hur säkra resultaten är.
Egentlig pedagogisk läsforskning som ger klara och pålitliga svar är enligt
honom en bristvara. Elbro nämner exempelvis att i effektundersökningar
kan mycket gå fel. Berörda försöksgrupper kan ha fler, och möjligen också
mer kunniga lärare. Någon förklaring till vem eller vad som kan definiera
den mer kunniga läraren i förhållande till den mindre kunniga ges inte.
Elbro menar vidare att pionjärandan kan vara större bland lärarna i försöks-
gruppen. Mer eller mindre passiva långtidsundersökningar ger enligt honom
inte heller säkra svar på de orsakssamband som bör kunna krävas av en
tillförlitlig studie. Till sist nämner Elbro de vanligt förekommande här och
nu – undersökningar som enligt honom ger den svagaste kunskapen. Dessa
undersökningar kan inte användas för att skilja mellan möjliga orsaker och
möjliga konsekvenser. Om undersökningen visar att det inte finns något
omedelbart samband mellan angivna variabler, så indikerar den samtidigt
att det inte är fruktbart att fortsätta med mer komplicerade och betydligt
dyrbarare effekt och/eller långtidsundersökningar.196 Clays förslag på riktningen
av en undersöknings validitet kan ge viss komplementär kunskap till Elbros
förklaringar här ovan. Utifrån Clays resonemang tycks det som Elbro ger
”concurrent validity” visst företräde, det vill säga den forskning som bekräftas
och står sig i förhållande till andra resultat med avseende på säkerhet, klarhet
och pålitlighet.197

Pedagogen Ingrid Häggström presenterade 1990 tillsammans med Ingvar
Lundberg, i enlighet med Elbros indelning, en omfattande här-och-nu-
undersökning sammansatt av kvalitativa och kvantitativa data. Ett av del-
momenten i undersökningen handlade om att bedöma barns fria skrivning

194 Rapport, 2003-12-03, s. 75.
195 Jfr Fröjd som helst ser en satsning på storskalig forskning som mäter avkodning,

inte läsprocessen. Fröjd, 2005, s. 175 f., 192.
196 Elbro, 2004, s. 199-201.
197 Se Clays validitetskriterier not 32, s. 14.
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under deras andra skolår.198 I bedömningen hade involverade lärare tillgång
till en tregradig skala. Barnens texter bedömdes i termer av begriplighet,
sammanhang, spänning, humor, fantasi och händelser. Ytterligare kriterium
var huruvida texten kunde relateras till barnets personliga upplevelser och
känslor. Språket granskades med avseende på ordförråd, meningsbyggnad,
böjningsformer, interpunktion och stavning och grafiskt hantverk. På grund
av att ett antal av barnens texter i förstudien uppfattades som osamman-
hängande och mindre meningsfulla, preciserade forskarna den i början fria
skrivuppgiften till ämnet; en resa. Svenskämnesdidaktikern Siv Strömqvists
syn på skrivprocessen, bidrar med perspektiv som i mer generella drag
problematiserar hanteringen av skrivande utifrån mer eller mindre fastställda
produktkriterier. Hon skriver: ”Om vi ställer upp på att skrivande innebär
problemlösning och omfattande och tidskrävande arbete, kan vi inte längre
gå in och skriva ’mitt sommarlov’ på tavlan och förvänta oss att den hurtfriska
uppmaningen ’skriv’ ska fungera hos alla elever”.199 De tämligen ovana
skribenter som de handlar om i Häggströms och Lundbergs studie bedöms
utifrån en obearbetad text där ämnesvalet ligger hos undersökaren, inte hos
det skrivande barnet. En rimlig invändning till mitt resonemang är att
Strömqvists förklaring handlar om skrivprocessen, men Häggström och
Lundberg genomför klassdiagnoser. Det som trots detta berättigar min jäm-
förelse är att det är klassläraren som, oavsett läs- och skrivprogram, accepterar
att hantera och beskriva barnens texter utifrån forskarnas kriterier.200

Forskarna förklarar förundersökningens nedslående resultat med att alltför
fantasibetonade uppgifter lätt kan aktualisera schabloner från underhållnings-
industrin.201 Däremot, att också alltför preciserade uppgifter kan leda till
att schablonmässiga lösningar uppmärksammas inte av författarna.

Åter bekräftas att kommunikativa och innehållsliga aspekter på barns läs-
och skrivprocess endast i begränsad omfattning tycks kunna tillvaratas via

198 Häggström & Lundberg, 1990.
199 Strömqvist i Malmgren & Sandqvist (red.), 1991, s. 34.
200 Jfr författaren Georgia Heards hållning till elevtexter: ”Först föreslår jag […]

inte specifika saker som ett flipperspel eller en bror, utan till exempel någonting
de är oroade för, upprörda över, bekymrade över, väldigt insatta i […]. Ibland
föreslår jag att eleverna ska jämföra med vad de har i sina hjärtan med det som
står på papperet. Om avståndet är stort, finns det fortfarande arbete att utföra”.
Heard, 1997, s. 53, 57.

201 Häggström & Lundberg, 1990, s. 7, 75-77. ”Fritt skrivande” eller ”fri skrivning” är
i sig ett vagt begrepp. I Christina Björns avhandling Barn skapar text, talar författaren
om ”fritt textskapande”, med detta avses: att reproducera, laborera med eller redogöra
för erfaren verklighet. Björn, 1996, s. 63-66.
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de undersökningsmetoder som finns att tillgå. Av detta följer att när barnets
skrivförmåga ska styrkas, är det, såsom jag uppfattat det, både snabbare och
enklare att konstruera ett rättstavningstest än att göra en handlingsriktad
konstruktiv analys av den text som barnet har skrivit. Av Skolverkets nationella
kvalitetsgranskning från 1998 framgår att Elbros ovan nämnda skepsis inför
kvaliteten på effektundersökningar berör en mer generell problematik som
handlar om att konstruera tillräckligt tillförlitliga test. Jag citerar:

Det stora problemet är, som vi bedömer det, att testerna används
relativt okritiskt och att skolorna inte ställer frågan om rätt sak
testas och hur resultaten ska användas. De test man använder
förefaller huvudsakligen vara av normerande karaktär, till
exempel ordkedjetest, stavningskontroller etc. De normerande
proven utgår från att resultatet går att mäta, kvantifiera och
bedöma utifrån kriterier och värden som är fastställda av
testkonstruktören. Utmärkande för denna typ av tester är att
de mäter barnets behärskning av avkodning och ordförståelse,
språkets struktur och grammatik men mer sällan barnets
kommunikativa och tankemässiga förmåga. […] Det saknas
en koppling mellan testerna och de pedagogiska strategier som
skolorna behöver utarbeta.202

Skrivande: tal, skriftbild och läsning
Språkdidaktikern Sigmund Ongstad menar att forskning kring skrivande
och skrivundervisning, varken som process eller produkt, fullt ut kan förstås
utifrån ett antingen/eller perspektiv. Eftersom området är komplext och
relationellt är det också nödvändigt att ta hänsyn till olika multidimensionella
och multifunktionella aspekter som i didaktisk mening kan relateras till
skrivande som en form av lärande.203 Ongstad definierar dagens skrivdiskurs
genom att visa på dess utveckling från något till något annat. Han skriver:

The development has gone from simplicity to complexity, from
categories to relations, from product to process, from formalism
to semantics to pragmatics or to (more complex) combinations
of these.204

202 Skolverket, 1998, s. 73-74. Se även s. 101, 122.
203 Ongstad, 2002, s. 371-372. Jfr Sandström-Madsén, 1996, Skriva för att lära.
204 Ongstad, 2002, s. 371.
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Ongstad hänvisar i sitt material till norsk, nordisk och internationell skriv-
forskning. Ongstads, liksom Dysthes och Hagtvets forskning utgör viktiga
referenser för svensk skriv- och läsforskning.205

Skolutvecklingsmyndighetens rekommendation om skrivandet som en
integrativ och kommunikativ lärhandling ger exempel på den skrivdiskurs
som Ongstad identifierar. Myndigheten skriver:

Precis som med läsandet så ingår också skrivandet i ett kommu-
nikativt rum där samtalande, läsande och skrivande är förenade
till en helhet. […] I skolan kan man stödja elevernas läs- och
skrivutveckling genom att skapa en välavvägd, strukturerad
undervisning där de kan pröva olika strategier för att interagera
med texter.206

Hagtvet ser på skrivandet som ett medium, som visserligen ställer annorlunda
krav än talet, men syftet är likväl detsamma, att uttrycka vad man tänker.
Skrivande, menar författaren, stimulerar barnet genom att det socialt,
känslomässigt och kognitivt engageras och (skrift)språkligt utvecklas. Hon
utgår från att såväl läsning som skrivning har en avkodningsaspekt (att läsa
ord) och en inkodningsaspekt (att stava) i kombination med meningsaspekter
som innefattar förståelse och skapande.207 Skrivandet kan enligt Hagtvet
fungera som en förmedlande faktor mellan tal, skriftbild och läsning.208

Många barn hävdar att de kan skriva, men inte läsa. Hagtvets hypotes är att
skrivning och läsning verkar som alternerande utvecklingsdrivande krafter
under barnets väg till skriftspråklighet. För att skrivandet på ett gynnsamt
sätt ska gagna barnet krävs att det sker utan press, i ett socialt sammanhang,
med inslag av lek, lust och magi och att det är jagförankrat.209 Hagtvets
position har tydliga likheter med Leimar, Liberg, Nauclér och Magnusson
som även de ser (sam)talet som den avgörande bryggan mellan idé och
skriftlig produkt.210 I Libergs ovan presenterade kvalitetsredovisning, framgår
för övrigt att i ett flertal frågor som särskilt avser läsning, kommenterar de

205 Se även Trageton, 2005, Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola.
206 Rapport, 2003-12-03, s. 40-41. Se även Björn, 1996, Barn skapar text. Om kultur-

dialog i skolan.
207 Hagtvet, 1997, s. 242- 249, Söderbergh (red.). Jämför Liberg, 1990, s. 142 f. Se

även Liberg, 1993.
208 Med skriftbilder (ordbilder) avses den skrivna text som barnet via olika medier

möter innan barnet lärt sig principerna för det skrivna ordet.
209 Hagtvet, 1997, s. 242- 249. Söderbergh (red.).
210 Liberg, 1990, s. 182.
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tillfrågade lärarna spontant och överglidande även aspekter på skrivande. I
någon av de undersökta skolorna nämns att barnen, när de skriver sina
texter också som ett alternativ kan välja att rita.211

Text och bild som arbete och lek, kunskap och färdighet
Pedagogen Ole Fredrik Lillemyr menar att barnets lek stimulerar och utmanar
barnets egenkontroll och initiativförmåga. Den inifrån motiverade leken
kan fungera som igångsättare för annan aktivitet och leda till lärande. Jag
ser här likheter med Perkins förklaring om transfer, eller överspridningseffekter.
Leken återspeglar barnets estetiska upplevelser och erfarenheter och berättar
samtidigt något om dess förhållande till världen.212

Läs- och skrivinlärning hanteras, vilket framgått av exemplen här ovan, av
tradition som ett (skol-)arbete. Barns tecknande och målande förknippas
med lek eller ett avbrott från arbete.213 Dianne McGuiness använder begrepp
som ”inlärd färdighet” eller ”inlärt beteende” när hon reder ut varför skolbarn
kan, eller inte kan, läsa. När hon å andra sidan beskriver bildseende och
förmågan att komma ihåg visuella detaljer ger hon förklaringar med hänvisning
till talang och begåvning.214 Samtidigt som Myndigheten för skolutveckling
accentuerar betydelsen av att barnen lär sig och har kunskap om vad som är
kärnan i visuellt språk, så framhålls även bildarbete som en möjlighet till lek.

Det är viktigt att uppfatta bildskapandet som en identitetslek,
en unik lek där man fantiserar och kreativt berättar – för sig själv
och andra – om erfarenheter, önskningar och ambitioner.215

Dikotomin mellan arbete och lek och mellan formellt och informellt lärande
har direkt eller indirekt fått konsekvenser vid utformningen av olika läs-
och skrivprogram. Läsmetodutvecklaren Maja Witting förhåller sig mycket
kritisk till bilder, i samband med läsinlärning:

Förförståelseträningen sker utan bilder. Den viktigaste orsaken
till detta är, att bilden inte har någon funktion i sammanhanget,
eftersom man utnyttjar elevernas ordförråd som hjälp till för-
ståelsen. Bilden har för övrigt lika litet värde i det här samman-
hanget som vid inlärningen av symbolerna. Att låta bilder åtfölja

211 Liberg, 2004, s. 7.
212 Lillemyr, 2002, s. 49-50. Angående transfereffekter se Perkins, 1984, s. 82-85.
213 Se exempelvis Falkner, 2003.
214 McGuiness, 1998, s. 17, 31.
215 Rapport, 2003-12-03, s. 22. Kursiv även i källan.
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de första riktiga ord som eleverna läser kan vara farligt på samma
sätt som det är farligt att illustrera symbolerna. En annan orsak
till att bilder inte bör användas är att de ökar risken för gissning
hos elever som inte snabbt uppfattar sammanljudningens idé.
Sådana elever kommer i en besvärlig situation och tar därför
lätt sin tillflykt till den förrädiska väg som bilden är.216

Även pedagogen Pamela Protheroe menar i sin bok Vexed texts – How children´s
picture books promote illiteracy, att det är bortom alla tvivel att bilder verkligen
är till förfång vid läsinlärning. De hindrar barnens föreställningsförmåga
och intellektuella utveckling i allmänhet. Hon menar vidare att barnen som
lär sig läsa inte behöver föreställa sig någonting, eftersom de ständigt exponeras
för ett kontextuellt inbäddat språk. Bilder i böcker kan enligt Protheroe
knappast bidra till att utveckla läskompetensen, däremot kan de stoppa
upp och förhindra barnets intellektuella utveckling.217 Hennes resonemang
bottnar i en grundläggande övertygelse om att läsinlärning måste ske på
formell väg utifrån en ”bottom up”-princip från det enkla till det komplexa.
Det är också en hållning som i metoddiskussionen igenkänns som företrädesvis
en syntetisk strategi där den ena byggstenen läggs på den andra som också
McGuiness uttrycker här nedan:

All skilled learning builds piece by piece, through practice, until
the skills are integrated […] like all skills it has to be taught from
the bottom up, from the simple parts to the complexe whole.218

Protheroe liksom McGuiness utgår från att alla färdigheter skall läras in bit
för bit, till dess att de har internaliserats av barnet. Protheoes position är i
den meningen i direkt konflikt med såväl Leimar som Liberg.

Ett återkommande argumentet mot att använda bilden i samband med läsning
är, som redan framgått, att bilden ökar risken för att barnet gissar, detta under-
förstått att gissningen skadar läsprocessen.219 Witting riktar uppmärksamheten
mot vikten av inre associativa ledtrådar eller bilder, och ser, liksom Protheroe,
en konflikt i att barnen får möta yttre bilder.220 Författarna menar att bokens
bilder i någon mening berövar barnet möjligheten att kunna föreställa sig

216 Witting, 1974, del I, s. 13.
217 Protheroe, 1992,  s. 8-10, 158.
218 Mc Guiness, 1998, s. 17.
219 Se  Witting, 1987, s. 26-27; 2001, s. 84.
220 Jfr Protheroe på föregående sida.



66

något, att skapa inre bilder.221 Även Lundberg ser de yttre bilderna i barnens
läsmaterial som ett problem, men utifrån framför allt lästekniska argument.
Han, liksom också Witting, menar att läsningen kan störas av textillustrationer
på så sätt att gissande ”ungefärläsare” faller för frestelsen att i alltför hög
grad stödja sig på innehåll och på bilden/bilderna.222 I annat sammanhang
nämner Lundberg och Herrlin i boken God läsutveckling. Kartläggning och
övningar, att barnet är medskapare i den text som behandlas genom att det
utnyttjar ledtrådar för att erövra förståelse genom att skapa inre bilder.223

Författarna utgår då från att det är behovet som avgör vad barnet uppmärk-
sammar. Faktorerna ”kostnader” och ”utbyte” avgör om barnet ska göra sig
besväret att fortsättningsvis engagera sig i sin läsning.224

Över- och underordnade medieringsformer
Läsforskaren och litteraturvetaren Frank Smith utgår från att ”writing” och
”speech” är relaterade till varandra som oberoende former av ”language”.
Detta kan jämföras med språk- och litteraturvetaren och didaktikern Ulf
Teleman som förklarar talet och skrivandet som kommunikation under
olika betingelser genom uttryck i två olika substanser.225 I Hagtvets förklaring
beskrivs talat respektive skrivet språk som olika kommunikativa medier som
också ställer olika krav på utövaren.226 Smith för in ytterligare en aspekt
som handlar om att problem kan uppstå om språk används synonymt med
tal, och att läsningen som en följd av detta behandlas som en parasiterande
process snarare än en språklig aktivitet i sig.227Smiths avståndstagande till
en över- eller underordning mellan tal och läsning i kombination med den
problematiska användningen av ”language” som metafor kompliceras ytter-
ligare när också bilder i kombination med text ska diskuteras.228 Pedagogen
Bengt Lindgren beskriver dilemmat:

221 Det tycks som om i en diskussion om yttre och inre bilder tenderar resonemanget
att polariseras i ett antingen eller. Pedagogen Kieran Egan skriver i sin argumentation
för ”an imaginative approach to teaching”, att bilderna som vi skapade när vi lyssnade
på berättelserna när vi var små är ofta mer levande än bilderböckernas bilder.
Egan, 2005, s. 27.

222 Lundberg, 1984/1995, s. 122; Lundberg & Herrlin, 2004, s. 15; Witting, 2001,
s. 84.

223 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 15.
224 Lundberg, 1984/1995, s. 52; Lundberg & Herrlin, 2004, s. 17, 18.
225 Teleman, 1991, s. 29. Såsom Teleman använder termen ”substanser” tolkar jag

att författaren avser olika medier.
226 Hagtvet, 1997, s. 242-249.
227 Smith, 2004, s. 254.
228 Smith, 2004, s. 176, 254.
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I samhällelig praxis fungerar bilder som språk och på samma
villkor som språk. Att de är likställda på nivån av språkanvändning
medför dock inte att bilder och språk låter sig förklaras på samma
grunder och med samma begreppsapparat.229

Lundberg menar i likhet med Smith att skriften visserligen är relaterad till
talet, men samtidigt måste behandlas som en språklig aktivitet i sig.230 Via
en enkel modell visar Lundberg att talet främst är en auditiv angelägenhet
med specifika problem som berör talperception, framför allt lyssnande.
Skriftens avkodning, läsandet är en visuell angelägenhet. Av detta följer att
de dimensioner som måste relateras till läsning är både tal, samtal och text.
För detta krävs, eller av detta följer, en medvetenhet som handlar om att
kunna särskilja vad som sagts och vad som gjorts från vad som är tyst och
underförstått, nämligen att kunna särskilja mellan språkets innehåll och
form.231

Lundberg tillskriver skriftspråket status som mental igångsättare för en
gynnsam intellektuell utveckling. Han skriver:

I mer fundamental mening ger skriften barnet en hävstång med
vilken det kan ta sig ur den omedelbara situationens funktionella
fängelse och från ett nytt plan av reflekterande medvetenheten
[sic] betrakta inte bara det egna språket utan också de egna
tankeprocesserna, sociala relationer, ja verkligheten i stort.232

Ovanstående bekräftas av pedagogikforskaren Kajsa Falkner. Hon förklarar
att skriftspråklighet eller ”literacy” kan beskrivas som en mental revolution,
en väg till abstrakt tänkande. Den litterate, den som behärskar skriftspråks-
kulturen kan, just genom det skrivna språket, frikoppla sitt tänkande från
den egna erfarenheten och tänka abstrakt eller hypotetiskt.233

I en diskussion om tankeprocesser och förklaringar om tankemönster kan
det vara bra att komma ihåg att ny kunskap har gammal kunskap som

229 Lindgren, 2005, s. 43.
230 Lundberg, 1984/1995, s. 11.
231 Som redan antytts förs en diskussion om huruvida språklig medvetenhet är en

förutsättning för eller en konsekvens av direkta och indirekta skrivaktiviteter.
Se även Donaldson, 1978; Ehri, 1979; Downing, 1982; Tornéus, 1983; Lundberg,
1984/1995 och Nauclér & Magnusson, 1997 samt SOU 1997:108, s. 382-383.

232 Lundberg, 1984/1995, s. 40.
233 Falkner, 2003, s. 210.
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förutsättning. Clay förklarar att lärandet tar sin början i det som redan är
känt. Det bekanta kan då användas av barnet som en ingång till vad som
fortsättningsvis ska följa.234 Startpunkten för läsning och skrivning finns då
i barnets erfarenhet av skriftspråkskulturen, snarare än i dess behärskande
av den. Detsamma gör pedagogen Kieran Egan när han framhåller barnets
skriftspråksmöten via exempelvis högläsning av sagor och berättelser i
hemmet, i förskolan och i skolan, som betydelsefulla ingångar till exempelvis
abstrakt tänkande som får ses som en aspekt av och förutsättning för att lösa
skriftkodens idé.235 Angående hemmets fundamentala betydelse för barnets
språk- och skriftspråksutveckling tycks för övrigt forskare vara överens.236

Medieforskaren Anna-Malin Karlsson har i sin avhandling, Skriftspråk i
förändring, undersökt elektroniska hemsidor. Hon finner att det finns få
teoretiska och metodiska verktyg för att beskriva visuellt meningsskapande.
Karlsson tillämpar ett vidgat textbegrepp som också omfattar bilder.237

Karlssons förslag är att öppna upp för ett dynamiskt och dialogiskt avgränsat
textbegrepp. Jag tolkar denna skenbara paradox som att en texts yttre gränser
kan bestämmas av hur texter används i interaktion, exempelvis mellan bild
och text. Avgränsningen handlar då snarare av yttre än av inre och mer absoluta
kriterier.238

Bilden på textens villkor
Ett flertal läsinlärningsprogram kombinerar bokstavsinlärningen med
bokstavsplanscher och läsläror där varje bild representerar ett specifikt
bokstavsljud.239 Barnet förväntas associera till korrekt bildobjekt för att
därefter auditivt uppfatta det initiala ljudet i det avsedda ordet. Det avbildade
objektet refererar i förlängningen därmed till ett ord som står för ett begrepp.

234 Clay, 2002, s. 10.
235 Egan, 2005b. Egan gör en karaktäristik av mytisk förståelse som enligt honom

innefattar metaforen, rytmiskt språk, bilder framkallade genom ord, abstrakta
och känslomässiga motsatser och narrativa strukturer. Egan, 2005b, s. 282,  329 f.
Se även Egan, 1995; 2005a.

236 Se exempelvis rapport, 2003-12-03; Leimar, 1974; Lundberg, 1984/1995; Hagtvet,
1990; Ahl, 1998; Widebäck, 1998; Clay, 2002; Sandström Kjellin, 2002; Dysthe,
2003; Liberg, 2004 samt Bergöö, 2005.

237 Angående ett vidgat textbegrepp se även teoriavsnitt i innevarande kapitel.
238 Karlsson, 2002, s. 26. Jfr Palm och dennes förklaring om den interna kontexten,

uppbyggnaden av en bild eller text, och externa kontexter som associativt, i princip
utan gräns, söker sig utåt. Palm, 2000, s. 272-275.

239 Jag väljer här att inte särskilja ABC-boken från den konventionella läsläran med
hänvisning till konceptet att kombinera bild med specifikt bokstavsljud. I  kapitel
III ges även exempel på läsläror som inte följer ABC-bokens koncept.
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Bilden ska uppfattas som något i sig självt samtidigt som den hänvisar till
något annat, inte sällan något avbildat.240

Enligt Nodelman är det ett problem att de begrepp som barnet möter i
undervisningssituationen, exempelvis via dessa bokstavsplanscher, inte alltid
ingår i barnets referensram.241 För de barn som verkligen har referenser till
begreppen kvarstår ändå risken, eller möjligheten, att barnet gör olika
tolkningar som i sin tur påverkar begreppsanvändningen. Ord och bild är
inte desto mindre är förbundna med varandra utifrån specifika grunder
som barnet på något sätt förväntas hantera genom att ha förstått den för
situationen tänkta principen. Alternativet är att tillämpa någon form av
memorering. Leimar å sin sida menar att vid användning av bilder, i läsin-
lärningssammanhang, är det direkt avgörande vilka frågor som ställs till
bilden. Frågorna bör bygga på en undran över vad illustrationen föreställer,
inte vilket specifikt ord som passar till bilden.242 Indirekt tycks Leimar tillämpa
principerna att det är lättare att känna igen än att komma ihåg vad som
kommuniceras, och att grunden för att kommunikationen ska fungera är
att barnet verkligen förstår vad som meddelas. Hon framhåller också värdet
av att läraren i undervisningen verkligen tillvaratar och använder de bilder
som barnen själva bär med sig, ritar och namnger. Bilderna kan då, enligt
henne fungera som verktyg i den fortsatta läs- och skrivinlärningsprocessen,
genom att läraren/pedagogen på så sätt möter och följer barnet i dess begrepps-
och bildningsprocess.243

Lundberg hävdar, utan att direkt ange någon källa, att en hel del experimentella
resultat ger stöd för uppfattningen att illustrationer kan ha negativ inverkan
på läsningen, men att effekterna sannolikt är olika för olika barn.244 Inte
desto mindre menar han att läslärans bilder är både på gott och ont: ”Ibland
stödjer de läsningen, ibland stör de läsningen”.245 De stöd för bilder som
författaren uttrycker handlar om bilder som kan stimulera fantasi och känslor,
verka motivationsskapande, ge underlag för samtal som aktualiserar scheman
och leder till situationsbundna texter. Bildens störande inverkan på läsningen
handlar om att bilden, särskilt för impulsiva barn, kan göra läsningen
poänglös. Bilder kan vidare förvirra och vilseleda genom alltför artistisk
utformning, genom egendomliga perspektiv, inkorrekta storleksrelationer

240 Nordström, 1996, s. 113.
241 Nodelman, 2001, s. 236-247. Se även Leimar, 1974, s. 139; Witting, 1986, s. 8 f.
242 Leimar, 1974, s. 38-39, 46.
243 Leimar, 1974, s. 139-146.
244 Lundberg, 1984/1995, s. 122.
245 Lundberg, 1984/1995, s. 122.
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och irrelevanta detaljer. Vidare kan bilden uppmuntra barnet till gissning
när det läser och därmed förta skälen för att det ska anstränga sig att ljuda
och anlita inre ledtrådar.246

Psykologen Marilyn Jager Adams menar att en balanserad tolkning av den
forskning som bedrivits kring bilder i läsinlärningssammanhang varken säger
ja eller nej i frågor rörande bilders eventuella skadeaspekter.  Enligt Adams
kan illustrationer vara både lättare att komma ihåg och samtidigt ge förtyd-
ligande komplementär information till texten. Bilder tycks enligt författaren
inte förstöra eller försvåra förståelsen av icke illustrerade textdelar. Med andra
ord, Adams finner, utifrån de angivna exemplen, inga klara belägg för att
bilder är till skada i meningsfulla textsammanhang.247 Elbro har inga direkta
kommentarer om bilder i samband med skriven text, men med hänvisning
till erkända undersökningar, med hög variabelkontroll, noterar han att det
inte finns några klara samband mellan motoriska och visuella färdigheter
och läsutveckling.248

Leimar och Witting ser det problematiska i att läslärors bilder, som används
i syfte att vara just entydiga, både är mångtydiga och tolkningsbara. Detta
kan jämföras med principer för hur bild och text hanteras i bokstavsplanscher
och läsläror enligt ABC-bokens koncept. För att läsinlärningen med utgångs-
punkt från bilder ska kunna fungera, underförstått enligt traditionell ljud-
metod, förutsätts att man hos barnet skapar en entydig förbindelse mellan
det av läroboksförfattaren tänkta ordet och den motsvarande bilden, detta
oberoende av hur barnet spontant vill tolka bilden och uttrycka sig kring
den.249 Med traditionell läslära och traditionell ljudmetod avses en princip
som har sitt ursprung i ABC-bokens konception som direkt kopplar samman
bild/ord för befästande av bokstavsnamn, bokstavsljud och bokstavsform.
Skolforskaren Karin Wilmenius observerar i sin undersökning av äldre ABC-
böcker och läsläror att principen att gå från små till större och mer komplicerade
enheter kan leda till att uppmärksamheten riktas mer på bokstaven än på
barnet. Vad gäller bilden så tilldelas den funktionen att samtidigt rikta barnets
uppmärksamhet på ”bokstaven”.250 Även i moderna traditionella läsläror är
det lästekniska principer som avgör textinnehåll och bildval. Det vill säga,
utgångspunkten för innehållet i text och bild styrs av att barnet ska träna och
lära sig bokstäver och bokstavsljud i en bestämd ordning.

246 Lundberg, 1984/1995, s. 121-122.
247 Adams, 1992, s. 367.
248 Elbro, 2004, s. 99. Vilka undersökningar som avses framgår inte.
249 Leimar, 1974, s. 139; Witting, 1986, s. 8 f.
250 Wilmenius, 2003, s. 154-161.
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Det primära problemet med bilder, som också Witting och Leimar påpekar,
blir då att oberoende av hur barnet spontant kan tänkas tolka bilden/bilderna
finns endast ett rätt svar. Bilden av rosen i en läslära kan av barnets uppfattas
som en blomma, vilket blir problematiskt om avsikten är att lära in bokstaven
r.251 Leimars och Wittings avståndstagande till läslärans bilder ligger i linje
med barnboksforskaren Perry Nodelman. Han uttrycker starka tvivel inför
det pedagogiska upplägget att barnet utifrån en bild entydigt kan och ska
identifiera, inte bara vad bilden ska föreställa, utan också att barnet ska
kunna känna igen och uttala det specifika bokstavsljud som initialt uttalas
när det avbildade objektet benämns.252 Nodelman förklarar den didaktiska
paradoxen att alfabetsboken kan förmedla associationer mellan bokstavsnamn
och bokstavsljud bara om barnet redan har kunskaper om alfabetet.253 Enligt
Nodelman skolas dessutom barnen, via läsläran eller bokstavsboken, in i ett
speciellt sätt att förhålla sig till bilder genom att de under stark styrning ska
relateras till specifika ord och de formmässiga aspekterna av språket i sig.
Han har uppfattningen att detta i förlängningen kan skapa en begränsad
vana att tänka som också fortsättningsvis får konsekvenser för barnets möten
med andra bilder (och texter).254

I Birgitta Kullbergs etnografiska studie av barns attityder till läsning och
skrivning, framgår att såväl barnens egna bilder som bilder och texter i böcker
är viktiga för barnens språk- och skriftspråksutveckling. Studien visar att det
kan vara fruktbart att låta barnen möta och inspireras av texter innehållande
bilder som stödjande inslag i den skrivna texten. På så sätt, menar hon, kan
barnen ta hjälp av ett visualiserat innehåll i kombination med konventionella
avkodningsstrategier för att läsa och förstå.255 Även Sandström Kjellin skriver
om bildens överskridande funktion. Hon ser att barnen använder bilden
som en kommunikativ stötta när läskompetensen inte räcker till.256

Leimar visar, som redan framgått, särskilt på bilders betydelse som länkar
för förståelse. Hon redogör för att framför allt barnets bilder i läsinlärnings-
sammanhang har positiva återverkningar både på läsbeteende och på läs-
färdighet. Leimar är inne på ett resonemang kring överspridningsprocesser,

251 Leimar, 1974, s. 139-146.
252 Nodelman, 2001, s. 236. Se även Wilmenius, 2003.
253 Nodelman, 2001, s. 236-238. I Maria Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan,

2004, beskrivs en situation där läraren definierar bilderna i Jan Lööfs ABC Boken,
1999, som ett verktyg för att barn ska lära sig att läsa. Barnen själva använder
Lööfs bilder som utgångspunkt för lek. Simonsson, 2004, s. 131-132, 142.

254 Nodelman, 2001, s. 247. Inom parentes min kommentar.
255 Kullberg, 1992, s. 50.
256 Sandström Kjellin, 2002, s. 112.
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det vill säga, man lär sig något genom att man gör något annat.257 Barnens
erfarenheter tillskrivs särskild betydelse i kombination med den aktuella
undervisningssituationen. De överspridningsaspekter som författaren
diskuterar hör alltså samman med barnets förmåga att kunna känna igen
och återknyta till tidigare erfarenheter och andra sammanhang.258 Det redan
bekanta, exempelvis en bild kan på så sätt användas för att förklara något
nytt, inom ett för barnet mindre bekant medium som exempelvis skriftspråk.

Pedagogen Staffan Selander diskuterar, i generell mening, den okritiska
användningen av pedagogiska läromedel i undervisningssammanhang.259

Han diskuterar lärobokens status som styrmedel för undervisningens organi-
sering och innehåll. Selander efterfrågar mediala och didaktiska kunskaper
om boken, texten och bilden som medium. Selander menar att särskilt de
yngre barnen utsätts för ”bildbrus” på grund av den okritiska användningen
av bilder i olika läromedel. Han skriver:

På inget stadium ger man (generellt) eleverna redskap att diskutera
bokens text- och bildmaterial, att kritiskt använda böckerna
för att jämföra, tolka och förklara olika versioner av innehålls-
och framställningssätt.260

Selander uttrycker tvivel på att lärare i allmänhet har den allmän- och ämnes-
pedagogiska kompetensen i att kunna problematisera läromedlet som ett
bild- och textmedium i undervisningssammanhang. Han aktualiserar därmed
frågan om att hantera mediet som ett verksamt undervisningsinnehåll och ett
studieobjekt i sig.

Barnbilder som forskningsmetod och diagnos
Det finns ett antal svenska och internationella studier där forskare använt
sig av barns teckningar för att förstå deras konstruktioner av läsning. Dessa
författare utgår från att barnen genom sina bilder transformerar vad de
vet.261 Läsforskaren Heilä-Ylikallio har undersökt barns skriftkulturella

257 Leimar, 1974, s. 35-36. Se även Kullberg, 1992, s. 42-45 och Perkins begrepp
”challenge of transfer” i The intelligent eye. Perkins, 1994, s. 82-85.

258 Angående pedagogiska transfereffekter se även Ylva Dahlmans avhandling Kunskap
genom bilder, 2004, s. 25, 37, 41-47, 75, 106-115.

259

260

261 Se exempelvis Kendrick & McKays studie angående bilders betydelse för barns
förståelsebildning, Kendrick & McKay, 2004, s. 109, och samhällsvetaren Eva Hoffs
studie angående 10-åringars kreativa förmåga, föreställningsförmåga och egen-
förståelse uttryckt i bilder och via samtal, Hoff, 2003, s. 48-52.

Selander, 1993, s. 72-84.
Selander, 1993, s. 81.
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erfarenheter. Genom att låta barnen göra bilder och berätta (och skriva) om
sina bilder har Heilä-Ylikallio beskrivit och analyserat språkliga och kognitiva
aspekter på barns uppfattningar om skriftspråk i relation till upplevelse,
färdighet, kunskap och medvetenhet.262

Pedagogerna Elisabeth Ahlner Malmström, Christina Björn, Ulla Löfstedt
och Barbro Widebäck, vars avhandlingar ingår i kapitel II, har analyserat
barns berättande i bild och text i förskola och/eller skola. Ahlner Malmström
redovisar, via barnens bildarbete i förskolan, argument för en breddad
läskunnighet på bildens villkor.263 Björn identifierar textuella strategier ur
bild- och textmaterial.264 Löfstedt beskriver och analyserar bildspråkliga
lärprocesser i en institutionell kontext.265 Widebäck söker i sin undersökning
om läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan, samband mellan barns
förmåga att uttrycka sig i bilder och deras fortsatta läs- och skrivutveckling.266

Nämnda avhandlingsförfattare, liksom forskarparet och pedagogerna Noreen
M Wetton och Jennifer McWhirter utgår från att barns konstruktioner av
mening, kunskaper och förståelse kommer fram i deras bilder och texter.
Bilder och texter används av författarna som en utgångspunkt och en grund
för forskarens förståelse av barnet, men också som ett stöd för barnet självt
i utvecklingen av förmågan att preciserat, klart och livfullt kunna berätta,
förklara och beskriva.267

Barnets erfarenheter innefattar både språkbruk och betydelseproduktion.
Dessvärre innebär det inte per automatik, att den språkligt artikulerade
meningen alltid är fullt ut tillgänglig eller begriplig för den som lyssnar,
läser eller betraktar. Det som sägs och berättas, oavsett i vilket medium, måste
tolkas och kan följaktligen också riskera att misstolkas. Hagtvet skriver därför
om betydelsen av att också äga verksamma tolkningsramar för ömsesidig
förståelse:

262 Söderbergh (red.) Heilä-Ylikallio, 1997, s. 237.
263 Ahlner Malmström, 1998.
264 Björn, 1997.
265 Löfstedt, 2001.
266 Widebäck, 1998.
267 Wetton & McWhirter, 1998, s. 263-283. Prosser (Ed.). Författarna undersöker

hur barn genom sina bilder förklarar abstrakta begrepp som exempelvis hälsa
och trygghet. Se även Alerby, 1998. Författaren studerar barns bilder för att vidare
kunna diskutera om deras tankar kring miljö.
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Både när vi läser och när vi skriver måste vi sätta in det skrivna
i en tolkningsram. Vi måste värdera textens syfte och aktivera
den nödvändiga bakgrundsinformationen för att förstå och
förmedla budskapet riktigt. Vi måste göra en värdering av
kommunikationspartnerns eller – partnernas förutsättningar
när det gäller att skriva eller läsa, så att vi kan skapa den avsedda
betydelsen genom texten. Utifrån detta blir läsning och skrivning
också sammanflätade processer. Att skriva innebär att läsa.268

Hagtvets förklaring här ovan, kan också i vid mening sägas höra samman
med socialisering. Barns bilder och tolkningen av barns bilder, liksom det
talade och det skrivna språket kräver sina tolkningsramar. Myndigheten för
skolutveckling skriver att barns bildspråk är ett uttryck för såväl påverkan
som socialisering. Myndigheten skriver att bildspråklig socialisering grundas,
liksom också annan språklig socialisation, i första hand i familjen. Härutöver
spelar såväl förskolan som skolan en viktig roll.269

I den tidigare nämnda undersökningen Läsning skrivning bild i årskurs 2,
redovisar Häggström och Lundberg utöver läsning och skrivning även barns
förmåga att tolka och producera bilder.270 De kategorier som forskarna
tillämpar vid resultatanalysen grundar sig framför allt på psykologiskt
grundade utvecklingskriterier. Hållningen är diagnostisk och kriterierelaterad
och bedömningen sker utifrån en tregradig skala. Begreppet diagnos blir i
sammanhanget problematisk, då diagnos enligt gängse språkbruk innefattar
betydelsen att bestämma, avgränsa och beskriva ett sjukdomstillstånd.271

Av detta följer att barnens bilder normeras utifrån ett antal kriterier som
också anses kunna berätta något om barnets mentala status.

Uppgiften går ut på att förmedla information och kunskap om hur en björk
ser ut till en brevvän i Afrika. Barnen ombeds alltså att skapa en informativ
bild genom att föreställa sig en björk och rita/måla den bild de föreställer
sig. Bedömningen, oavsett om den sker utifrån kommunikativa eller estetiska
aspekter, tenderar att sammanfalla.272 Det gäller bildexemplet där barnet
via sin bild anses visa att det behärskar ett nyanserat bildspråk och samtidigt
uttrycker en bildmässig fantasi. Bildexemplen i rapporten åtföljs av graderade

268 Hagtvet, 1990, s. 113.
269 Rapport, 2003-12-03.
270 Häggström & Lundberg, 1990. Se även Eklund, 1990.
271 Angående ”diagnos” se Egidius, 2002.
272 En förklaring kan vara att kriterier för vad som utmärker exempelvis ”bildmässig

fantasi” och ”nyanserat bildspråk” är kulturellt bundna och därför i sammanhanget
svåra att både fastställa och gradera.



 75

värdekommentarer. Någon bild visar på ett föga utvecklat språk. En annan
uppvisar medelmåttighet, en tredje bild äger ett rikt och nyanserat bildspråk.
I kommentaren till ytterligare en bild framgår att barnet genom sin bild
misslyckas med att överhuvudtaget kommunicera björken som visuellt
budskap.273 I bedömningen av estetiska aspekter anges, som nämnts, grader
av bildmässig fantasi. En barnbild kan då visa på ett obetydligt utvecklat
bildspråk med avsaknad av bildmässig fantasi.274 Utöver detta menar sig
forskarna kunna bedöma om eleverna uppvisar tecken på osjälvständighet i
de fall där bilduttrycket uppfattas schablonmässigt och stereotypt.

Sammanfattande reflektioner
Som framgått ges olika förklaringar till hur barn lär sig eller förväntas lära
sig läsa och skriva. Det tycks dock finnas en enighet kring att de flesta barn
behöver någon form av guidning för att själva kunna lista ut, och bli funk-
tionellt och formellt medvetna om, vad läsning går ut på.275 En återkommande
rekommendation är att barnet erbjuds naturliga lärsituationer med rikliga
tillfällen till samtal och skriftspråksmöten där färdighetstränande moment,
litteraturmöten och skrivande utgör bärande delar i ett stimulerande och
utvecklande läranderum. Samtidigt framhålls betydelsen av att läraren har
noggrann struktur och kontroll för att undervisningen ska fungera före-
byggande, stödjande och effektivt.

Läsning och skrivning kan ses som delvis åtskilda diskurser. Detsamma gäller
för verksamheterna inom förskola och skola. Den föreställda och ofta fram-
skrivna skiljelinjen mellan förskola och skola har framför allt kommit att
handla om synen på lärande och undervisning. Mer specifikt uppfattar jag
här signaler om en åtskillnad mellan lek och arbete, mellan skrivning och
läsning, mellan bildspråk och skriftspråk, som troligen sammanfaller med
skolans förgivettagna inmutning av framför allt läsning som ett under-
visningsämne. Den så angelägna skolfrågan: läs- och skrivinlärning och läs-
och skrivundervisning visar upp ett janusansikte sammansatt av ömsesidig
förståelse och delvis dold oförståelse.

Den ömsesidiga förståelsen uttrycks i samstämmighet kring framför allt
betydelsen av att barnet uppfattar att språket har en innehålls- och en formsida
och att barnet kan internalisera den skrivna textens koder från ljud- till
ordnivå. Av detta följer rekommendationer om att läraren strukturerar

273 Häggström & Lundberg, 1990, s. 58, 79-84.
274 Häggström & Lundberg, 1990, s. 58, 82.
275 Kohl, 1977, s. 30; Calfee & Drum, 1986, s. 809 f. Se även Chall, 1996; Hjälme,

1999 samt rapport, 2003-12-03.
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undervisningen på så sätt att barnet självt kommer till insikt om att skrift-
språklighet handlar kommunikation, dialog och tekniska färdigheter.

Det finns också en dold oförståelse som delvis skyms av att forskningsfokus
primärt kommit att ligga på läsning, detta samtidigt som läs- och skrivforskning
hanteras som en sammanhållen diskurs. Framför allt läsfältet tycks ha en
svag ämnesdidaktisk förankring. Skrivfältet har en tydligare koppling till
svenskämnet med hänvisning till skrivandet som lär- och kunskapsprocess.
Kopplingen mellan den pedagogiska verksamhetens teori och praktik är
vag. Det senare tycks framför allt skapa osäkerhet kring vad som på ett
handlingsplan definierar lärarutbildares och lärares kompetenser inom läs-
och skrivområdet.276

Det råder en didaktisk osäkerhet kring huruvida bilder i läsläror och färdighets-
tränande arbetsmaterial kan främja, eller möjligen försvåra, barnets läs- och
skrivutveckling. Med hänvisning till tidigare forskning, läsprogram,
läromedel och barnets lässtrategier, framförs argument för att bilder försvårar
läsprocessen bland annat genom mediets mångtydighet i samband med
bokstavs- och ljudinlärning. Läslärors bilder kritiseras för att vara mångtydiga
framför allt i ett stadium när avkodningsprinciper ska befästas. De argument
som då framförs är att bilderna kan ge missvisande information, uppmuntra
till gissning och därmed leda barnet bort från den nödvändiga färdighets-
tränande avkodningsstrategin.

Materialet pekar på att det är rimligt att anta att lärare i allmänhet är dåligt
förberedda på att behandla såväl tryckta bilder i läsläror och andra läromedel.
Detsamma gäller lärarens beredskap för att kunna hantera de bilder som
barnen själva har gjort i samband med läs- och skrivuppgifter. Läraren får
svårigheter med att produktivt ta konsekvenserna av att bilder, liksom skriven
text, är ett kommunikativt medium som omfattar kunskaper om och färdig-
heter i att kunna uttrycka sig förståeligt, att erbjuda någon något, att förstå
och att göra sig förstådd. Det finns, som jag uppfattat det, ett klart underskott
på teoretiska och metodiska verktyg. Det i sin tur begränsar möjligheten
för läraren att kunna ta emot och behandla visuellt meningsskapande i läs-
och skrivsammanhang. 277 Orsakerna till detta finns delvis att söka hos fältets
kunskapsauktoriteter. I de fall de riktat sin uppmärksamhet på bilden, har de
valt att se den som en försvårande omständighet på grund av dess mång-
tydighet.

276 Jag lånar här termerna ”produktiv” och ”begränsande” från Foucaults förklaring
om diskurs och kunskapsmakt. Foucault, 1998, s. 98-119, 131.

277 Lundberg, 1984/1995, s. 121-122; Witting, 1974, del I, s. 13; Leimar, 1974,
s. 269; Protheroe, 1992, s. 8-10, 158.
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Teoretiska utgångspunkter

Mikael sitter en bit därifrån, håglös, utan att göra något. Han
frågar läraren om han får rita, men hon svarar: ”Inte nu. Ta upp
och jobba med något”.

Jesper sitter och arbetar i dagboken och visar vad han har ritat
för David som sitter bredvid. De samtalar lite kring bilden.
Därefter går han fram till läraren och visar henne stolt vad han
har skrivit.278

Intertextualitet och kunskap
Textexemplen här ovan är hämtade ur Christina Björns avhandling: Barn
skapar text. Om kulturdialog i skolan.279 Exemplen kan tolkas. Varför uttalar
läraren indirekt att ritandet är något som inte kan karaktäriseras som ett arbete?
Kan barnet Jespers agerande beskrivas på andra sätt än att han är ”håglös”?280

I min läsning av de två citerade textutdragen, kan jag inte bortse från närvaron
av olika texter i texten. Med detta menar jag att barnets, lärarens och av-
handlingsförfattarens handlingar inrymmer förklaringar vars innebörder hör
samman med tidigare erfarenheter, diskursiv påverkan och intentioner. Som
en konsekvens av resonemanget strävar jag efter att försöka hantera och
tillvarata potentialen i texters, situationers och handlingars ambivalens, där
olika tolkningar av ett bestämt meningsinnehåll tillåts samexistera. Av detta
följer att den enda och rätta tolkningen varken kan bestämmas, eller i absolut
mening eftersträvas. Härmed ansluter jag mig till pragmatikern William James
förklaring om vårt provisoriska vetande:

På sanningsprocessernas område kommer fakta av sig själva
och bestämmer provisoriskt våra övertygelser. Men dessa över-
tygelser får oss att handla, och så snart de gör det bringar de
nya fakta inom synhåll eller till existens vilka bestämmer över-
tygelserna på ett nytt sätt. Så när hela sanningens nystan rullas
upp är det en produkt av dubbel påverkan. Sanningar fram-
springer ur fakta, men de sänker sig redan ner i fakta igen och
läggs till dem […] sanning är en funktion av övertygelser som

278 Björn, 1996, s. 77, 80.
279 Björn, 1996. Björns avhandling ingår bland de 11 avhandlingar som presenteras

i kapitel II.
280 Håglös, saknar lust och vilja att företa sig något. NEO:s ordbok, andra bandet,

1996, s. 1.
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börjar och slutar i dem. Det är ungefär som med en snöklots
tillväxt, som beror dels på snöns fördelning, dels på pojkens rull-
ningar av det, där dessa fakta oavbrutet bestämmer varandra.281

Språkets och dess betydelse för den dubbla påverkan som James talar om,
bekräftas med föredömlig tydlighet i det empiriska exempel där han låter
just låter en pojke rulla bollen. Nu, 100 år senare kan vi med hänvisning till
bollens rullning och de ”händer” som alltsedan dess har rullat bollen, också
finna det rimligt att ställa oss frågan: Men vad gör då flickan? Innehållet i
det som definierar diskursen styr vad som blir betydelsefullt att läsa in mellan
textraderna. Läsningen av James hundraåriga text bekräftar i själva verket
innehållet i hans text.

Förutom att citatet alltså innehållsligt kan tolkas, och som här svara för ett
teoretiskt ställningstagande, så kan det också användas som ett exempel för
att reda ut språkvetaren Norman Faircloughs distinktion mellan vad han
benämner en manifest och en konstitutiv intertextualitet.282 Med manifest
intertextualitet avser han en direkt närvaro av andra texter. I mitt fall kan jag
exempelvis, som avhandlingsförfattare, via direkt citat eller omformulering
hänvisa till annan forskning eller till olika informanters beskrivningar och
förklaringar av skilda sakförhållanden, dess yttringar och upphov. Med
konstitutiv intertextualitet avser Fairclough den diskursiva konventionen
där andra texter implicit är närvarande. Citatet av James här ovan kan
resoneras i termer av intertextualitet. Den konstitutiva intertextualiteten
hör samman med att James text i sin tillblivelse redan bär på andra texter.
Den manifesta intertextualiten kan exemplifieras genom att jag lyfter in
James text som ett citat i min egen text. Samtidigt lägger jag grunden för en
potentiell konstitutiv intertextualitet genom att jag rimligen försöker åter-
använda innehållet i James text och sammanföra det med andra texter.

Alla texter kan på så sätt sägas ingå som mikrobiska delar i ett större system
av texter där diskurser transformeras och genererar nya diskurser.283 Bladet är
så att säga varken tomt eller färdigskrivet.284

281 James, 2003, s. 129. Bokens innehåll är sammanställt från två föreläsningar av
James vid Lowell Institute i Boston, 1906, respektive Colombia University i New
York, 1907. Jämför Russells tolkning av David Humes (1711-1796) resonemang
kring erfarenhetsslutsatser som ett resultat av sambandet mellan intryck och
idé och vana. ”Det har ofta iakttagits, att det ofta iakttagna sambandet mellan
två föremål A och B ofta efterföljs av sådana fall, där intrycket av A efterföljs av
idén om B.” Russell, 1994, s. 566.

282 Se Fairclough, 1992, s. 102 f.
283 Fairclough, 1992, s. 102 f.; 1995, 132 f. Jfr Foucault, 1980, s. 133 och dennes

förklaring om diskurs och ”sanningsregim”.
284 Trondman, 1999, s. 70.
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Min undran om Jespers och lärarens agerande i det textexempel som inleder
kapitlet hör samman med min underliggande forskningsfråga om hur barn
lär sig att läsa och skriva.285 Svaren på de frågor jag ställer relaterar jag primärt
till ett antal studier, 11 avhandlingar, som jag bedömt har relevans för att
belysa mitt problemområde. Min ambition är att genom dessa texter, i
kombination med annan tidigare forskning och statliga policydokument,
identifiera området, söka orsaksförklaringar och återge de förslag på didaktiska
handlingar som mer eller mindre klart uttalade ges företräde i materialet.
Resultatet kan därför även som helhet ses som uttryck för såväl manifesta
som konstitutiva nivåer. Förenklat uttryckt: ingen text blir till ur ett textuellt
ingenting.286

Min övergripande strävan är att identifiera, pröva och utveckla perspektiv
på läs- och skrivundervisning som färdighets-, erfarenhets- och bildnings-
kultur.287 Med stöd av ett vidgat textbegrepp kommer jag att undersöka och
pröva bildens betydelse som ett verksamt kommunicerande kunskaps- och
färdighetsutvecklande medium i samband med läsning och skrivning. Min
förförståelse av fältet och bedömning av forskningsläget, ger mig anledning
att utgå från att bilders betydelse i läs- och skrivinlärningssammanhang
betraktas med överseende, negligeras eller döms ut i samband med barns
skriftspråkstillägnande.

I sagan om Lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry visas en teckning som
enligt berättelsen är gjord av honom själv vid sex års ålder.288 I mötet med
bilden kan jag uppfatta något som liknar en brun, något tillstukad filthatt.
Barnets intention överensstämmer inte med min omedelbara tolkning av

285 Björn gör en beskrivning, inte en analys av de två situationerna. Björn, 1996,
s. 77, 80.

286 Se Bachtin, 1997, s. 260 f.; Ricoeur, 1988, s. 180.
287 Dahl, 1991, innefattar läs- och skrivfältet under ämnet svenska. Se Dahl, 1991,

s. 66-107. Detta är i praktiken inte i fullt ut i överensstämmelse med utvecklingen
vid olika lärosäten. En förklaring kan vara att läs- och skrivundervisning har
sina rötter i en seminarietradition. Detta kommer då till uttryck i en variation
av institutionstillhörighet för läs- och skriv vid olika lärarutbildningar inom
universitet och högskolor. Själv ser jag det naturligt att även för läs- och skriv-
undervisning använda mig av Lars-Gunnar Malmgrens konceptioner för svensk-
ämnet i min analys. Malmgren beskriver svenskämnet som ett litteraturhistoriskt
bildningsämne, erfarenhetspedagogiskt ämne och färdighetsämne. Malmgren,
1988, s. 93. Jag väljer att pröva begreppet ”kulturellt bildningsämne” framför
”litteraturhistoriskt bildningsämne” då jag menar att detta bättre svarar mot
införandet och tillämpningen av ett vidgat text- och dialogicitetsbegrepp.

288 de Saint Exupéry, 1973.
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den tecknade och målade bilden. Jag inser också att författaren de Saint Exupéry
tänker sig att den vuxne som möter den brunfärgade oregelbundna formen
sannolikt är predisponerad att urskilja en hatt. Begreppet predisposition
kan enligt pedagogen Christer Stensmo ses som en förvärvad vana för vissa
sätt att uppfatta och att reagera.289 Jag läser in att Stensmos förklaring kan
gälla oavsett medieringsformer, och de potentiella hinder för tolkningar av
dessa som kan existera. Igenkännandet tycks fungera som en vanans energi-
drivare formad av erfarenheten. Denna intuitiva predisposition kan verka
mot anpassning och begränsning, mot upptäckt och utforskande. Här inryms
olika maktaspekter som hör samman med individens vilja och vana att klara
av och hantera olika situationer, men också andras vilja och vana att kunna
ta emot individens handling i situationen.290 Maktaspekten får pedagogisk
relevans oavsett om vi talar om redan givna premisser för undervisning eller
lärande. Pedagogen John Dewey skriver: ”Habit does not preclude the use
of thought, but it determines the channels within it operates”.291

Figur 3. Bilden är hämtad ur de Saint Exuperys bok ”Lille prinsen”, originalets titel
”Le petit prince” (1946/ 1973), s. 9.

I exemplet här ovan utnyttjar de Saint Exupéry möjligheten att läsaren förstår
och sannolikt ger företräde till föremålets ytliga likhet med en hattliknande
form. de Saint Exupery skapar med kombinationen av bild och text en pro-
blemsituation som omprövar och utmanar tanken. Vem är det som definierar
och klarar av att hantera situationen, barnet eller den vuxne? Bildens uttryckta
form, ska det visa sig, gömmer i själva verket en elefant som blivit uppäten
av en boaorm. Författarens förklaring hjälper oss, att via det verbala språket,
på ett additativt sätt förstå sammanhanget och därmed begripa något i bok-

289 Stensmo, 1994, s. 179.  Jfr Asplund, 1979, s. 156 f.; 1985, s. 24, 73, 128.
290 Stensmo, 1994, s. 179. Jfr diskurs och makt i Foucaults Diskursens ordning, 1993,

s. 13 f.
291

handlingens kontinuitet i skolan? Om Deweys kontinuitetsprincip i relation till
likvärdighet och kunskap. Wahlström, 2004, s. 87-109.

 Se Ninni Wahlström i artikeln Ryms erfarenhetens och
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stavlig mening, eller utöver, i överförd mening, innanför den ikoniska
produkten, det vill säga bilden.292

Sociologen Johan Asplund menar att den sociala responsen kan beskrivas
som en socialt överenskommen kunskap.293 Denna kunskap som bland annat
uttrycks genom ord, kommunicerar i sig olika betydelser och inkluderar
såväl medgivanden som motsägelser och motstånd. Även Asplund ger de
Saint Exupérys saga viss uppmärksamhet. Asplund menar att berättelsen
delger läsaren en förväntan på ett kommunikativt socialt gensvar. Asplund
tolkar texten som att ingen vuxen i själva verket vill samarbeta med den
unge pojken för att lista ut vad teckningen föreställer. Vad incidenten då
uttrycker är att den avvisade inviten i själva verket, i sagans form, avspeglar
en misslyckad kommunikativ handling.294 Filosofen Hans Georg Gadamer
skriver angående så kallade kommunikativa tillkortakommanden: ”Som alla
vet är att ha hälsat förgäves en erfarenhet, som får ens egen självkänsla att
ögonblickligen bryta samman”.295 Om vi konfronterar erfarenheten här ovan
med antagandet om att lärandet innefattar en förståelseprocess där barnet
under påverkan prövar omgivningens intryck och fogar in dessa efter sig
själv och sig själv efter omgivningen, inser vi att vanans anpassning kan
förstås utifrån såväl positiva som negativa förtecken.296 Vi kan jämföra med
lärandet, som i sig inte är garant för att det som lärts in är konstruktivt eller
i annan mening positivt.

292 Begreppet ”additativ förståelse” inbegriper analys, och används här för att markera
att jag tar avstånd från idén om en kumulativ kunskapsproduktion som leder
till det rätta, säkra, entydiga och förutsägbara. Se Trondman, 1999, s. 73. Jfr Wertsch,
1998, s. 180. Han skriver: ”[…]  elements must be understood as aspects, or dimen-
sions […]”.

293 Se Asplund, 1992, s. 110-121. Jfr Gadamer som skriver om förståelsen av ordet
som karakteriserad kunskap. Gadamer, 1989, s. 19-20.

294 Asplund, 1992, s. 110-121.
295 Gadamer, 1989, s. 35. Citatet får särskild relevans inom läs- och skrivdiskursen,

där god självkänsla/självbild, med särskilt stöd från psykologisk forskning, inte
sällan anges som en given omständighet för en gynnsam läs- och skrivutveckling.
Se kapitel II.

296 Angående förståelse se Illeris, 2001, s. 25-42, 227. Författaren utgår i sitt resonemang
från Piagets begrepp assimilation och ackommodation. Jfr Trondman som i stället
vänder linsen mot Gadamers hermeneutik för att lyfta fram den intertextuella
aspekten av förståelsen. Författaren skriver: ”… vi förstår alltid mot bakgrund
av den tid, historia och tradition vi är en del av och som vi aldrig kan stiga ur”.
Trondman, 1999, s. 251. Se även Hume, James, Peirce & Asplund. För ytterligare
förklaring se exempelvis Wertsch, 1985, s. 208.
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Motiv för lärande tycks, genom de Saint Exuperys och Asplunds exempel,
höra samman med såväl ett innehåll som dess bakomliggande förbindelser
och samhörigheter med annat innehåll. Pedagogen Knud Illeris beskriver
lärandet dels i termer av ett färdighets- och betydelsemässigt innehåll
impregnerat av känslor och attityder, dels som ett uttryck för intertextualitet
i betydelsen av interaktiv verksamhet och sammanhang.297 Lärandet får
genom Illeris karaktären av en erfarenhetsprocess formad av etablerade
erfarenhetsmönster som också riktas mot framtida möjligheter.298

I pedagogiska sammanhang där läs- och skrivundervisning diskuteras framhålls
särskilt betydelsen av undervisningsvanor som tillvaratar och möter barnet
där det verkligen är, detta just för att positivt stärka barnets egenuppfattning
i förhållande till situationen.299 Asplunds beskrivning av socialt ansvar och
kommunikation och Gadamers erfarenhetsgrundade egenförståelse kan
förstås i förhållande till utbildningsforskaren Knud Illeris komprimerade
lärteoretiska förklaring här nedan.

Lärandet handlar således i sista hand om processer som utgör
en förmedling mellan människan som en biologiskt-genetiskt
utvecklad varelse och de av människorna utvecklade samhälls-
strukturerna. I lärandet utvecklas de kunskaper, de känslor
och den socialitet som utgör en väsentlig del av samhällets
förutsättningar och råmaterial. Men samhällsförhållandena
utvecklar sig till självständiga strukturer och får karaktären av
givna ramar, som i sin tur utgör betingelserna för de kunskaper,
de känslor och den socialitet som kan komma till uttryck […]
Det lärande som äger rum kan bidra till att stärka både de
mänskliga krafterna och den blinda samhällsutvecklingen. De
samhälleligt institutionaliserade läromålen inom utbildningarna
och i andra sammanhang blir därför inte heller bara en fråga
om värdeneutrala teknisk-ekonomiska insatser.300

297 Illeris, 2001, s. 18, 216.
298 Illeris, 2001, s. 216-219. Jfr LPO 94, s. 8, angående en god lärandemiljö: ”Varje

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”.

299 Jfr Skolverkets nationella kvalitetsgranskning angående A-, B- och C-miljöer.
Skolverket, 1998, s. 112-126. Beskrivningen i brödtexten här ovan kan jämföras
med några viktiga nyckelbegrepp eller formuleringar i Skolverkets förklaring av
A-miljöer: flerstämmighet, anpassning till elevens utvecklingsnivå, eget skrivande
och användning av bilden som stöd för läs och skriv.

300 Illeris, 2001, s. 228.
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Barnet tittar ömsom på sin kofta och ömsom på mig och ställer sig  frågan:
– Visst kan det inte bli ett knapphål för mycket och en knapp för litet?

Inom läsdiskursen förmedlas en tydlig uppfattning om att det måste bli rätt
från början, det vill säga om den första knappen knäpps fel så går det på tok
med hela knäppningen. Syftar vi på barnets skolerfarenheter, så har vi också
särskild anledning att vara uppmärksamma. Avser vi kognitiva lärprocesser
så kan det snarare tyckas problematiskt att tänka sig att det måste bli rätt
från början.

Liksom Illeris utgår jag från att lärande innefattar känsla, mening, motiv
och interaktion. Barnets knappknäppning och den retoriska frågan – visst
kan det inte bli …, ger mig signaler om att barnet självt har insett att något
har blivit fel. Det funderar vidare över hur det kan ha gått till. Barnets fråga
inrymmer en potentiell möjlighet till att det framåtriktat, genom sitt misstag,
också själv har makt att utifrån sina tidigare erfarenheter försöka lista ut vad
som blev fel och göra ett nytt försök. Genom mitt exempel har jag indirekt
beskrivit min syn på lärande som en kognitiv, kontinuerlig, social och
kommunikativ process som också leder till en bärkraftig kvalitativ förändring
hos individen.301

Överenskommen kunskap som auktoriserad preferens
Såsom barnet i de Saint Exupérys berättelse, använder sig också det lärande,
och det potentiellt lösningsglada barnet av kommunicerande tecken,
exempelvis tecknade eller målade bilder, som på ett eller annat sätt refererar
till händelser, verkliga eller föreställda, med både innebörd och intention.302

Har då läraren som undervisar i läsning och skrivning kompetens att initierat
i undervisningssituationen, samarbeta med barnet för att förstå och vidare
stimulera dess kommunicerande tecken? Det preliminära svaret på min
undran är: inte generellt, möjligen punktuellt. Svaret är delvis avhängigt de
kriterier som sammantaget definierar lärarkompetensen.303 Finns det
definierade undervisningsfärdigheter och ämnesförtrogenheter om bilder i
läs- och skrivsammanhang? I vilken omfattning och på vilka grunder kan
bilder, inom fältet, uppfattas som samtidigt inkluderade och exkluderade?

301 Jfr Dewey och dennes syn på kunskap, 1927/1954, s. 158, ”[…] knowledge is
a function of association and communication; it depends upon tradition, upon
tools and methods socially transmitted, developed and sanctioned”. Se även
Wahlström, 2001, s. 91.

302 Termen ”lösningsglad” är en ordkonstruktion som en elev använt för att förklara
begreppet kreativ.

303 Ang kompetensbegreppet se vidare här nedan.
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Här göms sannolikt både implicita och explicita samt reflekterade och
oreflekterade påståenden om i vilken omfattning och under vilka former
bilder kan tänkas höra hemma inom diskursen.304 Här utgår jag från att det
finns en professionell expertis som också äger en potentiell makt och kontroll
genom exkludering och censur. Somligt kan då ignoreras på grund av att
det i realiteten saknar betydelse inom diskursen.305

Vi ser och tolkar något genom den diskursiva erfarenhetens raster. Asplund
använder sig av begreppet aspektseende. Vad som avses är ett tillfälle i en
situation.306 Aspektseendet kan också på ett metaplan ses som ett stadium i
vetenskapligheten.307 Asplund förklarar att aspektseendet tycks hänga samman
med bifall eller ett införlivat samförstånd, alltså inte nödvändigtvis med
skeptiska överväganden eller prövning.308 Författarens resonemang bygger
på det holistiska antagandet att människors föreställningar om tillvaron omsluts
av system av relationer eller strukturer. Våra föreställningar är impregnerade
av språkliga innebörder som i sig utgör immanenta förgivettaganden, tanke-
figurer.309 Dessa strukturer skapar i sin tur den mening som vi knyter till oss
själva och vår situation i ett specifikt sammanhang. Asplunds utgångspunkt
är relativistisk då den förutsätter att det alltid finns ett kontextberoende.
Föreställningar kan identifieras genom att de ses i relation till andra extra-
herande föreställningar.310 Illeris förklarar detta individens samspel med icke
neutrala, socialt och samhälleligt förankrade strukturer som en handlingsarena
med givna ramar.311 Illeris metafor om en handlingsarenas givna ramar och
Asplunds beskrivning av immanenta förgivettaganden, har, menar jag relevans
för, och kan appliceras på, mitt definierade forskningsprojekt med fokus på
läs- och skrivundervisning och även på läs- och skrivinlärning.

304 I samband med begreppet ”tyst kunskap” reder Bertil Rolf ut det relationella
förhållandet mellan påstående, färdighet och förtrogenhet inom ett område.
Rolf, 1989, s. 9.

305 Foucault, 1972, s. 32. Se även Van Dijk, 2002, s. 303-304.
306 Asplund, 1985, s. 24, 128.
307 Jfr Foucault Diskursens ordning, 1993.
308 Asplund, 1985, s. 73. Jfr Foucault, 1980, s. 131, angående kunskaps- och sannings-

regimer. Se även Van Dijk, 2002, s. 300 f.
309 Asplund, 1979, s. 156 f.
310 Underförstått förutsätter aspektseendet också aspektblindheten. Se exemplet i

Asplund, 1985, s. 30. Jämför med pedagogen Kerstin Bergöö när hon förklarar
att lärarjobbet ”för med sig en benägenhet till pragmatisk inställning som gör
läraren blind för de förutsättningar som de pedagogiska handlingarna vilar på”.
Bergöö, 2005, s. 82.

311 Illeris, 2001, s. 227-228.
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Asplunds resonemang om aspektseende kan, som jag tolkar det, även kännas
igen i Peirces förklaringar om det perceptuella omdömet, det vill säga en
preferens, auktoriserad av förnuftet, för anpassning och klassificering av
intryck.312 Min förhoppning är att genom mina läsningar kunna visa på
vilka och vad som är läs- och skrivdiskursens auktoriserade preferenser och
på vilka sätt dessa uttrycks. Genom att problematisera bildens funktion i
sammanhanget anammar jag Asplunds förklaring om aspektseende samtidigt
som jag följer Deweys tes om att resultatet förvärvas i problemsituationer
där vanorna förhindras.313 Det vill säga, en alltför stark betoning på ett
identifierat och definierat problem har lite att tillföra till vad vi redan vet.
Bilden får här verka som vanans hinder. Pedagogen Ninni Wahlström tolkar
och utvecklar Deweys förklaringar kring vanans och handlingens kontinuitet:

The significance of the continuity of action and experience
might provide a means of regarding equivalence as a potentiality
as a willingness to continuously move on to more qualitative
experiences which at the same time will lead to the unknown,
to the experience beyond habit.314

Om bilden i relation till lärande och upptäckt utvecklas vidare i kapitel III.

Teoretiska val
Mitt kunskapsteoretiska resonemang följer, som redan nämnts, grund-
antagandet om att teori, metod och undersökningsmaterial oundgängligen
utgör varandras förutsättningar och betingelser. Asplunds idéer om kunskap,
intuitiv rörlighet, begreppsläggning, diskurs och analys får betydelse i
sammanhanget.315 Det tycks finnas aspekter på ”tysta” handlingar i och
kring lärarprofessionen som i forskningssammanhang framstår som särskilt
oåtkomliga och svårdefinierbara. Asplunds tankekonstruktioner styrker mina
val att konstruktivt försöka hantera den inbyggda motsättningen mellan
intuition och rationella val när jag som lärare, lärarutbildare och avhandlings-
författare, i min undersökning, rör mig inom flera diskurser samtidigt som
jag försöker befinna mig utanför.316

312 Peirce, 1990, s. 233-241.
313 Stensmo, 1994, s. 179.
314 Wahlström, 2004, s. 87.
315 Bergson, 1914. Filosofen Henri Bergsons idéer om kunskap, intuition och begrepps-

läggning blir av betydelse i sammanhanget. Bergson menar att intuitionen utmärks
av rörlighet, ”den försätter sig in i det rörliga”. Från intuitionen kan man glida
över till analys, omvänt förhållande gäller inte. Bergson, 1914, s. 38- 47, 56-57,
73-74.

316 Asplund, 1979, s. 29-56; 1985, s. 12-18; 1992, s. 20-22.
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Som redan framgått kan vanan ses som en förvärvad disposition. Denna
disposition tycks fungera som ett, möjligen immanent, ibland tyst, men
aktivt medel med inneboende mål. Rolf förklarar med hänvisning till Polyani
att tystnaden kan ses som ett uttryck för kunskap, inte en brist, snarare en
tyst grund för våra handlingar. Han nämner begreppet tysta strukturer och
avser omedveten, igenkänd och redan anammad kunskap. Med Asplunds
terminologi skulle vi kunna tala om immanens och förgivettaganden.  Tysta
strukturer ger oss identitet, men de ligger också till grund för konflikter och
lösningar som vi på olika nivåer skapar. Ett skikt av fungerande tyst kunskap,
skulle enligt Rolf kunna förklaras som att individen genom en personlig,
internaliserad kunskap förenar generella anspråk med subjektiv erfarenhet.317

Tystnaden, den immanenta kunskapen blir en kunskapsfunktion, och språket
och bilden blir de redskap med vilket det blir möjligt för individen att
dessutom gå utanför sig själv och dela sina sinnesintryck, sina erfarenheter
och sina kunskaper med andra.318 Personlig kunskap som inte fungerar är,
enligt Rolfs tolkning, ett utryck för ett annat slag av tystnad, alltså inte en
intuitiv kunskapsfunktion. Den kan istället liknas vid skolkunskapens verbala
fernissa när förankringen uteblir och därmed också ordens tysta kunskaps-
funktion.319 Den föreställning som påverkat mina teoretiska och didaktiska
val är alltså att erfarenheten artikulerad genom språket intersubjektivt formar
våra handlingar. Jag hämtar här stöd, särskilt från kunskapssociologisk och
språkvetenskaplig teoribildning.

Mina teoretiska val hör samman med förutsättningen att det finns ett
sambandsförhållande mellan det sociala varat och det mänskliga medvetandet.
Genom sociala och mentala kommunikativa processer kan vi begreppsliggöra,
klassificera och inordna innehåll i vad som kan sammanfattas som vår samlade
kunskap. Vi vägleds då av sammanfallande sinneserfarna tankestilar rotade
i olika privilegierade tankekollektiv av överväganden som i grunden berör
våra existentiella villkor.320Av detta följer att den ordning och struktur som
den vuxne, men också barnet, genom mer eller mindre medvetna val efter-
strävar, antingen kan realiseras eller komma till korta. Genom olika erbjudande
eller undanhållande händelser i exempelvis klassrummet, i inlärnings-
situationen, byggs barnets egenförståelse upp utifrån principer för mer eller

317 Rolf, 1989, s. 25-26.
318 Rolf, 1989, s. 16-19.
319 Rolf, 1989, s. 31.
320 Angående villkor och makt se Foucault i Övervakning och straff, s. 40. Se även

Kristensson Uggla, 2002, s. 200. Författaren skriver med hänvisning till Ludwig
Fleck: ”Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum”, 1997, s. 80.
Jfr Gadamer, 1989, s. 41-57.
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mindre framgångsrika kommunicerande handlingar. Inom exempelvis
klassrumsforskning kan dessa handlingars innehåll med avseende på orsaker
och konsekvenser, utifrån olika perspektiv och olika syften, dokumenteras
och analyseras. Dokumentationerna och analyserna innehåller då samtidigt,
oavsett författarnas uttalade intentioner, diskursiva medgivanden och
bifall.321 Avhandlingsförfattarna i min studie använder alla, med undantag
av Anita Hjälme, forskningsmetoder som innefattar beskrivningar och för-
klaringar av händelser, och resultat av händelser i eller kring olika skol-
verksamheter.322

Kommunikation och språk
Här nedan följer, i nämnd ordning, en teoretisk genomgång för att förklara
de innebörder jag lägger in i de tre begreppsparen ”Kommunikation och språk”,
”Förståelse och handling” och ”Samhälle och kontext”. Begreppsparen åter-
finns i den modell som redan presenterats i det första kapitlets metoddel.
Begreppsparen kan som här läsas som rubriker för en tematisering av mitt
teoretiska innehåll. Men framför allt ska innehållet som här binds till
respektive rubrik förstås som en mer ingående förklaring till begreppsparens
inplacering och funktion i den modell som återfinns i metodavsnittet.

Människan som individ- och samhällsvarelse lever och verkar i kulturella
sammanhang där språkliga innebörder etableras och internaliseras. Som social
och historiekulturell individ lever människan interaktivt i en väv av handlingar
där hon styrs av kulturellt påverkade behov och motiv. Som objekt är hon
alltså påverkad av de omständigheter hon lever i. Hon är också ett tänkande
subjekt som i kommunicerande handlingar kan påverka sin egen och andras
situation. I denna subjekts-/objektsrelation återfinner vi också undervisnings-
möjligheten som ett socialt och kulturellt bildningsprojekt, där språk, eller
i vidare mening text, har en fundamental betydelse för våra uppfattningar
och förstålelser om världen:

Now, as the semiotician Charles Morris (1938, 1946) suggested,
signs are powerful mental tools precisely because they allow human
beings to ‘carry the world around in their heads,’ so to speak.323

321 Se exempelvis Van Dijk, 2002, s. 303. Författarna skriver: ”We eventually have
to deal with relations between discourse and cognition, and in both cases discourse
structures form the crucial mediating role”.

322 Anita Hjälmes avhandling Kan man bli klok på läsedebatten är till skillnad från
övriga avhandlingar som ingår i min undersökning en ren textstudie. Hjälme, 1999.

323 Danesi & Perron, 1999, s. 46.
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Genom den språkliga genvägen får barnet sina bilder av världen och av sig
självt. På så sätt kan språket sägas innefatta och förutsätta tolkning och för-
ståelse, där också självförståelsen finns med i vågskålen.324 Pedagogen Tytler
redovisar i sin studie angående barns muntliga förklaringar till specifika
fenomen, att ”Children use a cocktail of conceptions to construct their explana-
tions”.325 Författaren gör två viktiga iakttagelser i mötet med barnen. Om
ämnet ter sig rimligt och övertygande för barnet kan också innehållet inter-
naliseras. Barnet har därigenom en potentiell möjlighet att vidare kunna
generalisera över tid och i nya kontexter. Resultatet visar vidare att enklare
och mer avancerade uppfattningar parallellt kan samexistera.

Resonemanget här ovan handlar, som jag ser det, ytterst om meningsinnehåll
och förståelse. Förståelse kan, som redan framkommit, kommuniceras på
olika sätt och i olika sammanhang, och det är genom kommunikation som
det också visar sig hur något förstås. Kommunikation blir det redskap med
vars hjälp det obegripliga blir begripligt genom att barnet, liksom den vuxne,
kan uppfatta och igenkänna något som något.  Barnet befinner sig i språket
som också finns inom barnet självt.326 Hittillsvarande resonemang kan kort
sammanfattas i fyra punkter för att, även om här talas om det verbala språket,
även omfatta ett vidgat textbegrepp, och därmed också bilden som medie-
ringsform.327

• Språket i sig påverkar barnets sätt att tänka och agera i den diskursiva
dialogiska praktiken.328

• Språket möjliggör och begränsar vetandet; det ligger mellan barnet och
omvärlden, vilken därmed blir intellektuellt gripbar.329

• Språket som handling och erfarenhet utgör en förutsättning för lärande
och utveckling.330

• Användningen av det verbala språket och andra kulturella praktiker måste
tilldelas en avgörande betydelse för vad som händer med barnet som
samhällsvarelse och individ.331

324 Ödman, 1988, s. 18-19.
325 Tytler, 1998, s. 922.
326 Kristensson Uggla, 2002, s. 235-236, 246.
327 De fyra punkterna kan läsas i förhållande till den modell som presenteras i metod-

kapitlet. De uttrycker på olika sätt meningsaspekter av; ”Kommunikation och språk”,
”Förståelse och handling” och ”Samhälle och kontext”.

328 Vygotskij, 1934/2001; Kress, 1997; Wertsch, 1998.
329 Vygotskij, 1934/2001; Israel, 1992; Kress, 1997.
330 Vygotskij, 1934/2001; Dewey, 1938/1998; Kress, 1997.
331 Dewey, 1897/2003; 1938/1998; Kress, 1997.
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Som en rimlig följd av ovanstående argumenterar jag för att lärarens  kunskaper
om relationen mellan individ, tanke, språk och situation tillsammans utgör
grunden för kunskap om barnets framsteg i läsning och skrivning. Denna
kunskap och handlingsberedskap inför barnets erfarenheter och intressen
hämtas alltså ur, för att också återföras till, barnet.332 Pragmatiskt kan vi här
tala om en intertextuell dialogicitet som didaktiskt tillämpad hänvisar till
lärarens kompetens och ambition att ansvara för att möta och besvara barnets
kommunikativa akter i läs- och skrivsammanhang.

När vi studerar aspekter av språk, kan vi antingen röra oss in mot språket
genom att göra det till objekt för vårt intresse och därmed undersöka språkets
möjlighet till realisering genom förändring och vidgning via dess uttryck,
innehåll och struktur. På så sätt får vi svar på hur något betyder. Vi kan också
välja att så att säga vandra utåt och ta hänsyn till hur tecknet sammanfogas
med andra tecken i något som talas eller skrivs. Här ligger intresset i tecknens
meningspotential i kombination med andra tecken för förståelse av vad
något betyder. Innehållet, det vill säga den semantiska aspekten lyfts fram
och erbjuder öppningar till att uppmärksamma och studera medieringar
mellan olika framställnings- eller kommunikationsformer. Begreppet medie-
ring hör, som redan framgått, delvis samman med ett vidgat textbegrepp.
Utöver det talade och skrivna ordet kan även bilder, musik, gester, kroppsspråk,
kläder och signalsystem i olika former innefattas. Den språkliga representa-
tionen kan då sägas bestå av tecken. Dessa tecken står för eller representerar
våra erfarenhetsbaserade mentala koncept och relationerna mellan dessa.
Språklig mediering kan alltså studeras både för vad den är i sin struktur och
för vad den gör när den realiseras. Språket kan alltså uppfattas som något i
sig självt samtidigt som det i användningen relaterar ett innehåll.333 I samman-
hanget kan nämnas, vilket också kommer att visa sig, att olika läsmetodiska
program föreskriver skilda lösningar på hur och när denna pendelrörelse in
mot och ut från språket kan uppfattas och hanteras av barnet.334

Litteraturvetaren Michail Bachtin förklarar att dialogicitet omfattar diskurs,
text och intertextualitet. Som vetenskapsteoretiker antar han en position
där han befinner sig på gränsen mellan olika discipliner och vetenskaplig
tillhörighet. Allt förhåller sig i grunden till något annat.335 En sådan position

332 Peirce, 1990, s. 92; Dewey, 1980, s. 45; Jackson, 1998, s. 1-67; Biesta, 2004, s. 52-53.
333 Nordström, 1996, s. 113.
334 Arne Trageton har en klar poäng när han reder ut att läsmetoder handlar om barnets

lässtrategier. Läsundervisningsmetoder däremot, avser lärarens undervisnings-
metodiska utgångspunkter, val och strategier. Trageton, 2005, s. 153.

335 Bachtin, 1997, s. 260 f.
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underlättar och motiverar mina val att via de olika avhandlingstexterna
konfrontera begrepp som exempelvis språk, text, dialog, mening, struktur
och kompetens med aspekter på undervisning och lärande i en text där
utgångspunkten är att det som sägs och görs också bär på en tolkning som
svar från något annat, till exempel en skol- eller undervisningsdiskurs innesluten
i själva språkhandlingen.

Också filosofen Paul Ricoeur menar att alla texter existerar i relation till
andra mer eller mindre tolkade kontexter som i sin tur kan tolkas och ges
förklarande förståelser. I begreppet intertextualitet erbjuds enligt ordets
grundbetydelse, väv eller flätverk, vidgade förklaringar som antyder det
språkliga yttrandets varpade komplexitet, sammanhang och struktur i tid
och rum. Hos Ricoeur innefattas läsandet av en intuitiv föreställning om
att det skrivna ordet föregås av en röst. Denna röst hanterar språket dels
utifrån givna koder, dels utifrån den språkliga användarens specifika förmåga
och kompetens med avseende på kontroll, färdighet och kapacitet.336 Såväl
Bachtin som Ricoeur kan erbjuda förklaringar till vad den undervisande läraren
kan uppfatta som barnets medgivande eller motstånd till skriftspråks-
tillägnandet och vad som i sammanhanget kan förklaras och förstås som uttryck
för den pedagogiska praktikens återspegling.337

Teorier uttrycks med språket som verktyg. I den meningen kan vi säga att
teorier är språkliga fenomen. Språket självt utgör en integrerad del av det
system där det transformeras. När vi i vardagslag kommunicerar framstår
språket som genomskinligt och begripligt. I vetenskapliga sammanhang kan
denna genomskinlighet bli problematisk. Ett ord, eller ett begrepp kan
tillskrivas olika betydelser beroende på anlagda perspektiv och tolknings-
modeller.338 Sammanhanget och perspektivet omfattar en begreppsapparat
som vi måste förhålla oss till för att vi ska kunna beskriva och förklara vår
förståelse konsekvent och hållbart. Oklarheter vad det gäller tolkningar av
teoretiska begrepp leder i förlängningen till olika resultat som indirekt
identifierar både den specifika kunskapens auktoriteter och de subjekt som
personifierar diskursen. Det jag beskriver kan sägas handla om en översättnings-
problematik som också ger signaler om makt. Problematiken blir uppenbar
när jag som här väljer att hantera rörelser och samband mellan olika medierings-
former, texter och bilder där jag, som framgått, också hämtar teoretiskt stöd
utanför gängse diskurs(er).

336 Ricoeur, 1988, s. 180. Se även Asplund, 1979, s. 28-57; Peirce, 1990, s. 233-241;
Sandström, 1996, s. 30-32, 38-40.

337 Se även Fairclough, 1992, s. 102-104.
338 Israel, 1999, s. 72.
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Vi kan troligen aldrig komma ifrån att språket alltid bär på grader av tolkande
förvanskningar. Som avhandlingsförfattare kan jag inte desto mindre ha en
uppriktig strävan att via teoretisk förklaring också föra fram den egna för-
vanskningen i ljuset.339

Den som tolkar en text kan förstå den ur fler, eller kvalitativt annorlunda
aspekter än författaren själv.340 Som läsare är jag medveten om att mina
tolkningar både specificerar och vidgar författarnas tankekonstruktioner
genom mina, klart riktade, läsningar. Här avser jag exempelvis tolkningarna
av mitt material, och huruvida dessa tolkningar kan tillföra kunskaper till
läs- och skrivfältet. Som undersökningsmaterial utgör de olika avhandlingarna
en ställning som både komplicerar och underlättar min texthantering.
Komplikationen ligger i att jag kunskapsteoretiskt och tematiskt tolkar
innehållet genom att läsa dem utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor.
Komplikationen kan delvis upplösas i sin motsats genom att också läsaren
har möjlighet att ta del av texterna i sin helhet, och därmed förhålla sig till
huruvida mina redovisade tolkningar utifrån antagna perspektiv, i enlighet
med mitt syfte, är såväl underbyggda som rimliga. Jag som tolkar strävar
inte efter att presentera det slutgiltiga eller absoluta. Möjligheten ligger,
som antytts, i ett närmande till det rimliga i just den tolkande ansatsen.

Vilka är de intressen och dominerande språkligt grundade tankekonstruktioner
som styr och reproducerar lärares, avhandlingsförfattares, lärarutbildares
motiv för pedagogiska handlingar och förklaringar kring handlingarna i ett
vidare meningssammanhang?341 Min text kantas av frågor. Jag använder
mina frågor som svar på såväl uttalade som delvis dolda yttranden, som i sig
gömmer bakomliggande förklaringar. På så sätt innefattar mina ställda frågor
också ett svar på något som tillsvidare kan tyckas ligga utanför själva frågan.342

339 Sjölin, 1998, s. 49.
340 Gadamer, 1998, s. 138-147; Ricoeur, 1988, s. 44-45, 208-209. Se även Wertsch

och dennes hänvisning till Bachtin: ”Language is not a neutral medium that
passes freely and easily into the private property of the speaker ’s intentions; it
is populated – overpopulated – with the intentions of others. Expropriating it,
forcing it to submit to one’s own intentions and accents, is a difficult and
complicated process”. Wertsch, 1998, s. 54.

341 Foucault talar i termer av ”kunskapsregimer”. Min självpåtagna uppgift handlar
delvis om att synliggöra det nätverk av strukturer som bidrar till att legitimera
specifika dominanser inom diskursen. Se Foucault, 1972, s. 133.

342 Se exempelvis Gadamer, 1998, s. 76.
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Förståelse och handling
Lärarens undervisningsstrategier kan förstås dels som uttryck för lärarens
tillämpade intuitiva beslut, dels som ett uttryck för den kunskap om under-
visning som läraren internaliserat via exempelvis utbildning och kompetens-
utveckling. Dessa beslut och handlingar kan i sin tur visa något om den
diskursiva undervisningspraktiken. Det vill säga: Konsekvenserna och inne-
börderna av olika språkliga tankefigurer framträder i relation till olika
undervisningshandlingar.343 Om vi utgår från att människan ingår i sociala
och kulturella teckenfält av idémässig association och påverkan, så återfinns
också denna påverkan genom det språk som konstituerar rådande diskurs.344

Olika handlingar kan då framstå som mer eller mindre berättigade och
ändamålsenliga. Asplunds, Foucaults och Faircloughs tillämpningar av
diskursbegreppet blir då särskilt produktivt för att diskutera de principer
som via språket, över tid styr våra didaktiska val. Genom dessa får jag redskap
för att ur mitt material kunna reda ut de teoretiska och praktiska val som,
utifrån resultatet av mina läsningar, kan visas ligga till grund för strukturen
och innehållet i materialet. Fairclough skriver:

… a ’discource’ is a paticular way of constructing a subject-
matter, and the concept differs from its predecessors in empha-
sizing that contents or subject-matters – areas of knowledge –
only enter texts in the mediated form of particular constructions
of them. It is helpful in this regard to choose terms from
particular discources which designate both the relevant area
of knowledge, and the paticular way it is constituded …345

Semiotikern och pragmatikern Charles S Peirce är föregångare till den ut-
vecklade läran om en tecken- och språkgemenskap där subjekts- och objekts-
relationer konstitueras just genom språket. Han har däremot mindre att
säga om direkt kommunikation människor emellan.346 I en jämförelse med
Ricoeur förstår jag Peirce som att han intresserar sig för hur något uttrycks,
medan Ricoeurs intresse ligger i vad som uttrycks.347 I de bildanalyser som

343 Asplund, 1979, s. 149 f.; 1988, s. 22 f; Biesta, 2004, s. 41 f.  I sammanhanget
kan nämnas att Foucault utgår från att ingen kommer in i diskursens ordning
utan att vissa krav redan är uppfyllda eller att denna någon redan från början är
kvalificerad att uppfylla dem. Foucault, 1993, s. 26.

344 Asplund, 1979, s. 149 f.; 1988, s. 22 f.
345 Fairclough, 1992, s. 128. Se även Wertsch, 1998 med hänvisning till Bakhtin,

s. 12, 119, 181.
346 Peirce, 1990, s. 31, not 35.
347 Annorlunda uttryckt, Peirce tolkar tecken och Ricoeur tolkar utsagor. Se Ricoeur,

1988, s. 62.
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görs i kapitel III kommer jag att ge exempel på tolkningar som innefattar
både hur något uttrycks och vad som uttrycks.

Utöver vad som redan framgått, kommer jag att i kapitel III pröva semiotisk
teoribildning som ett verktyg för hanteringen av bildmaterialet. Social-
semiotikern Gunter Kress förklaring om att det tycks bli allt mer problematiskt
att hantera språket som det enda eller huvudsakliga mediet för kommunikation
kan fungera som en ingress till en efterföljande beskrivning av semiotisk
teori och metod.348 Kress skriver:

[… ] a linguistic theory cannot provide a full account of what
literacy does or is; language alone cannot give us access to the
meaning of the multimodally constituted message; language
and literacy now have to be seen as partial bearers of meaning
only. […] speech and writing – will also have to be dealt with
semiotically; they are now a part of the whole landscape of the
many modes available for representation […].349

Semiotik är en tecken- eller betydelsevetenskap med särskilt intresse för tings
och teckens betydelser och representation.350 Semiotiken inriktar sig på studiet
av hur människan sänder och mottar olika former av meddelanden med
hjälp av olika kodifierade och normerade språkliga betydelsesystem.351 Teorin
implicerar en metanivå kring frågor som handlar om språk och representation,
där objektet för semiotikens studier är just språket i vidare mening som
struktur och i användning på en autentisk vardaglig nivå.

Användningen av teckentransformationer sker och korrigeras i förhållande
till både situation och praktisk betydelse. Den medierade mönstergivningen,
som det handlar om här, är vässad utifrån, kontextuella och i hög grad överens-
komna kodade strukturer för att väcka och delge en riktad föreställning om
ett innehåll.352

348 Socialsemiotiken tangerar det beteende vetenskapliga fältet. Kress väljer en väg
där han ansluter till kritisk diskursanalys vilket också närmar honom till forskare
som exempelvis Fairclough.

349 Kress, 2003, s. 35-36.
350 Kristensson Uggla menar att semiotikens relevans ligger i att den erbjuder en metod

för att studera kommunikation. Den som behöver ytterligare modeller för kom-
munikation kompletterar sina redskap med annan teoribildning. Kristenssson
Uggla, 2003, s. 291.

351 Nordström, 1996, s. 15, 31.
352 Peirce, 1990, s. 22-24. Se även Sandström, 1996, s. 139. Se vidare om begreppet

”mediering” här nedan.
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Peirces begreppsrealism innefattar begreppen förnimmelse, relation och
förmedling. Förnimmelsen, att bli varse något, kan som jag ser det innefatta
såväl intuitiv som tyst fungerande kunskap där något kan relateras till något
annat. En lämpligare term för förmedling kan här vara mediering, detta för
att inte ge felaktiga konnotationer till förmedlingspedagogiska strategier.
De sistnämnda står för en, inte alltid medveten och uttalad pedagogik, som
i viss omfattning och under vissa omständigheter accepterar en turordning
där någon matar och någon annan sväljer. Med förmedling i betydelsen av
mediering avses snarast former av kommunikativa handlingar. Lärarens
användning av olika påverkansmedel i undervisningssammanhang är ett
uttryck för en medierad handling i situationen, men behöver inte därför
definieras som en pedagogisk handling.353

I närmanden mellan olika semiotiska system, som när jag här kommer att
diskutera bilder och texter i läs- och skrivsammanhang, får förklaringen av
textbegreppet särskild betydelse. Semiotiken vill förklara alla tecken och
relationen mellan dessa. Människans teckenproducerande aktiviteter kan
sägas samvariera i ett kommunikativt inter-rum av relationella handlingar
eller gester.

Den ursprungliga betydelsen av text, lat. textus, är sammanfogning av ord,
vävnad.354 I vardagsspråk menar vi ofta ett skriftspråkligt yttrande när vi
talar om text, men det vidgade textbegreppet innefattar, som redan nämnts,
även fler semiotiska system än det skriftspråkliga. Här nedan ges två för-
klaringar som har direkt relevans för min studie, dels med avseende på
innehållet, dels på grund av att förklaringarna har hämtats ur Skolutvecklings-
myndighetens rapport kring läs- och skrivfältet som ingår som referens i
mitt material.

Att i begreppet text också innefatta budskap som medieras på
annat sätt än genom det skrivna ordet brukar ibland benämnas
’det vidgade textbegreppet’. […] Att i begreppet språk också
innefatta icke-verbala språk brukar ibland benämnas ’det
vidgade språkbegreppet’.355

Semiotiken är en transdisciplinär teori och metod som bildar skola med olika
riktningar och företrädare. Med allmän semiotik avses den tecken- och be-

353 Ringborg, 2001, s. 24-25.
354 Hellquist, 1989, s. 1177.
355 Rapport, 2003-12-03, s. 15.



 95

tydelselära som undersöker hur betydelser uppstår och hur dessa blir
meningsfulla för oss. Enligt semiotisk teori kan vi genom det talade språket
namnge och etikettera våra föreställningsmönster. Orden fungerar då som
ett slags nycklar, symboler, till ett innehåll.

Av den allmänna semiotiken utgör bildsemiotiken en del. Den sysselsätter
sig med de sociokulturella kommunikativa omständigheter under vilken
bilden blir bild.356 Här förutsätts, liksom vid andra medieringar, att betydelser
kan förmedlas via tecken som i sig själva står för något annat. Tecknen används
för att kommunicera med, och de måste tolkas för att få betydelse.

A sign can be defined formally as anything – a word, a gesture,
etc. – that stands for something other than itself (the referent).357

Tolkningen sker oftast utan att vi själva är medvetna om att den är ett resultat
av just en tolkning.

Tecknet är enligt Peirce tredelat och består av ett uttryck, ett innehåll, samt
en tredje instans där det kodade uttrycket och innehållet relateras för ut-
tydning till idéer, begrepp och mentala bilder.358 Jag tolkar denna tredje
instans eller dimension som en socialt och kulturellt kontextbunden
betydelsenivå.

Grundvillkoren för tecknets uttryck och innehåll är enligt Ferdinand de
Saussure, den andre av semiotikens föregångare, att det ena alltid förutsätter
det andra.359 I verbalt språk är, som nämnts, relationen mellan uttryck och
innehåll, arbiträr, det vill säga godtycklig och tillfällig.360 Bildens uttryck är
däremot oftast förbundet med någon form av konkret eller abstrakt tillskriven
likhet till sitt innehåll. Innehållet i det avbildade objektet, avser de föreställ-
ningar som uppkommer när vi tittar på ytan och utgör bildtolkningens
mål. Barnet som ännu inte har lärt sig bokstaven h, har heller inte möjlighet

356 Sonesson, 2000, s. 2. Jfr ”Cultural Semiotics” i Danesi & Perron, 1999, s. 39-66.
357 Danesi & Perron, 1999, s. 46.
358 Termen uttydning är min preliminära tolkning av Peirces ”interpretant”.
359 Sammanbindningen mellan uttryck (det betecknande, signifiant) och innehåll

(det betecknade, signifié), benämner de Saussure signifikation. Danesi & Perron,
1999, s. 72.

360 de Saussure menar att tecknets uttryck utgör grunden för betydelsebildningen
vilken de Saussure benämner (signifiant) och innehåll (signifié). Dessa förhåller sig
godtyckligt (arbiträrt) till varandra och bygger på konvention. I Peirces termi-
nologi kallas detta överenskomna tecken för symbol. Sjölin, 1998, s. 94.
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att uppfatta den grafiska formen h som ett bokstavsljud. Det kan tolka tecknet
ikoniskt och förklara att det exempelvis liknar en stol. Om tecknet uppfattas
som en stol, så kan barnet se att det är en stol oavsett i vilken riktning stolen
placeras. Om barnet däremot relaterar den stolliknande formen till det specifika
bokstavsljudet h, så måste det också lära sig att det är viktigt i vilken riktning
som tecknet placeras för att det fortfarande ska gälla som bokstaven h. Det
måste också lära sig att skriven text i allmänhet saknar likhet med sitt innehåll.

Konstvetaren Sven Sandström, som bland annat utvecklat tankar kring intuitivt
vetande, förklarar att bild och språk i grunden har olika funktioner och ur-
sprung, därför måste bildens och språkets egna förutsättningar belysas och
tillvaratas.361 Ovanstående kan, diskuteras i relation till Asplunds och
Faircloughs betoning på socialt konstruerade språkliga tankeöverbyggnader
eller diskurser. Implicit initierar jag härmed tre principiella frågor: Varifrån
kommer diskurserna? Hur sprids eller cirkulerar den/de? Vem eller vad kon-
trollerar de?

Som framgått använder jag Bachtins och Ricoeurs kommunikativa dialogi-
citetsbegrepp i kombination med James och Peirces pragmatism, Faircloughs
förklaringar kring intertextualitet och diskurs och Foucaults och Asplunds
teorier kring makt, social responsivitet och diskursiv konstruktion. Hos
samtliga författare återfinns idén om ett socialt komplextänkande som lyfter
fram språkets medierade betydelse för kulturell prägling via begreppsläggning
och generalisering.

De till synes besynnerliga sammanträffanden av idéer som präglar en viss tids
tankar styrs troligen av såväl ackumulerad nödvändighet som tillfällighetens
språng.362 Om vi som här utgår från att språket på många sätt är grundläggande
för kunskapsbildning, så innebär det också att teoretiska meningsuppfattningar
både kan samvariera och variera över tid och i förhållande till den diskursiva
praktiken. Bergson har genom sina idéer bidragit till de influenser som
avspeglas i Bachtins resonemang om flerstämmighet, polyfoni och rörelse.363

Deweys handlingsteori genereras ur de tankeströmningar som igångsatts av
exempelvis Peirce.364 Fairclough och Kress hade rimligen inte kunnat utveckla
kritisk diskursteori utan exempelvis Foucault som intertextuell katalysator.
Illeris lärteoretiska förklaringar utgör i sig ett konkret exempel på såväl kon-
stitutiv som manifest kontextualitet.

361 Sandström, 1996, s. 45 f.
362 Peirce, 1990, s. 24-30.
363 Clark & Holquist, 1984, s. 387, not 33.
364 James, 2003, s. 48 f.
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De språkligt underbyggda tankekonstruktionerna är på olika sätt kontext-
bundna och subjektivt laddade med principer om etiska värden och kunskaps-
former, samt skapar maktförhållanden mellan individ/individer och samhälle.
Jag ser paralleller i Deweys förklaring, där kunskapen visserligen är konstruerad,
men också reell i en rörelse mellan handlingar och dess konsekvenser. Denna
transaktionella föreställning erbjuder potentiella möjligheter men, också
osäkerhet. Den medger och avkräver framför allt att kunskapandet, på alla
nivåer, fortgår som en omprövande mänsklig ansträngning.365 Lägger vi in
pedagogiska, estetiska och kreativa aspekter i denna ansträngning skulle vi
kunna uttrycka det som att såväl läraren som eleven måste uppmuntras till
att i sitt arbete balansera på ytterkanten av sin kompetens, med uppmärk-
samheten riktad på vad som ännu inte är, men skulle kunna bli. Eller som
Egan förklarar, skapa förutsättningar för ”en dimension mot vilken elevernas
förståelse kan sträcka sig”.366

Sandström styrker tidigare resonemang om att vi tycks tänka i språkliga dis-
kursiva kedjor av betydelser. Han menar vidare att den intuitiva ickespråkliga
synbilden, den ”bild” som föregår den bild som ligger framför oss, är den
primära bilden. Denna kan ses som en omedelbar ”hypotes” som omfattar
och är en förutsättning för såväl observation som orientering. Den primära
bilden, hypotesen får status som ett slags förförståelsens intuitiva och unika
betydelserum innefattande intention, fokus och tidsorientering. Detta bety-
delserum ligger på så sätt ordlöst innanför den snitslade bana av innebörder
som vi kan komma åt via den pragmatiska, semantiska och syntaktiska
tolkningen av bilden.367 Det är genom denna intuitiva resurs vi hämtar
betydelser ur bilden i perception och reflexion, inte som färdiga meddelanden
utan som strukturer av möjliga innebörder.368 Genom Sandström ges
ytterligare argument för sammanlänkningen av Polyanis beskrivning av tysta
kunskapsformer och Bergsons förklaring om intuitiv förståelse.

365 Biesta, 2004, s. 58-60. Jfr James och dennes formulering: ”En sanning prövas
emellertid inte bara genom ’praktiska’ verifikationsprocesser utan också genom
graden av förenlighet med andra (relativt sanna och viktiga) övertygelser. I för-
klaringen förutsätts möjlighet till såväl modifiering som stabilisering genom
att möjliga sanningar prövas såväl vetenskapligt som livserfarenhetsmässigt”.
James, 1990, s. 14, 16. Jfr Sandströms förklaringar med Lundbergs beskrivning
av ”upp-levelsens fängelse” på s. 57.

366 Egan, 2005b, s. 326. Här igenkänns uppenbara likheter med Vygotskij och dennes
förklaring om den ”proximala utvecklingszonen”. Se även McCarthy (Ed.),
1999, s. 28.

367 Sandström, 1996, s. 50-54.
368 Sandström, 1996, s. 33-35.
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Mening och kontext
Med kontext avses det sammanhang eller den omgivning som ett subjekt,
ett ting eller skeende ingår i. ”Intertextualitet” och ”intermedialitet” är begrepp
som hänvisar till kontextuella samband över tid och rum.369 Semiotikern
Gunter Kress anlägger ett socialsemiotiskt perspektiv där såväl kontextualitet
som intermedialitet och intertextualitet diskuteras. Kress, liksom Peirce,
Asplund och Fairclough ser individen som en skapare och en återskapare av
mänskliga representationssystem. Individens intresse för att producera tecken
vid en viss tidpunkt, i ett visst sammanhang, hör samman med den bestämda
sociala och kulturella placeringen och den uppsättning känslomässiga
dispositioner som individen har tillgång till.370 När man talar om kontext
och kontextualisering av text, tänker man sig ofta att texten är det som förklaras
och att kontexten är det som förklarar, även om också kontexten i sig kan
kräva en förklaring. Kontext utgör i den meningen en annan text  eller en
textuell förklaring, inte en textförklaring. Som framgått intresserar jag mig
för såväl intertextuella förklaringar, som textförklaringar där texten i sig
förklaras.

Diskurser utgör icke neutrala socialt, politiskt och kulturellt laddade system.371

De system eller nätverk i vilket betydelser uppstår, är alltså i sig dynamiska
och föränderliga men kan, med teoretiska verktyg hanteras just som
tolkningsbar text. Utgångspunkten är då att det tolkande inslaget alltjämt
finns där oavsett om det uppfattas eller uppmärksammas. 372

Det läs- och skrivinlärande barnet kan, utifrån vad som sagts här ovan, sägas
utgöra en del av ett socialt och kulturellt sammanhang eller system. Av detta
följer ett kontinuum som möjliggör reproduktion, men också konstruktion
av användbara värderingar, kunskaper och färdigheter.373 Barnet uppfattar
inte alltid nyttan eller användbarheten av de särskilda kunskaper som
behandlas, eller färdigheter som tränas i det specifika undervisningssamman-
hanget. Av de reaktioner barnet får som svar på sina handlingar lär sig också
barnet erfarenhetsmässigt vad handlingarna socialt för med sig.374 Erfarenheten

369 Jfr text och lat. textus att sammanväva. Det sammanvävda utgör en helhet av
delar som tillsammans skapar olika tolkningsbara strukturer.

370 Kress, 2003, s. 1-34, 140 f.; Kress, 2000, Bjerg (red.), s. 210-211.
371 Sjölin, 1998, s. 66, menar att eftersom kontextbegreppet i själva verket är outtömligt,

är det också missvisande att tala om kontext i singularis. Också Anders Palm
använder externa kontexter i pluralis. Med intern kontext avser han det materiellt
närvarande i texten. Jonsson, 2002, s. 24-25.

372 Se exempelvis Foucault, 1993, s. 16-26, angående intertextualitet, språk, horisonter,
referensramar och kontroll.

373 Dewey, 1902/2001, s. 5 f.
374 Dewey, 1922/2005, s. 33 f.
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kan införliva en förväntan, men vi talar också om att göra erfarenheter, somliga
dyrköpta, och andra mindre problematiska. Under alla omständigheter
påverkas barnet av sina erfarenheter. När det gör en ny erfarenhet tvingas det
tänka om och tänka på ett kvalitativt annorlunda sätt än det tidigare gjort.

Inför skolpojken Jespers agerande såsom det beskrivs i de citat med vilket
jag valt att inleda detta kapitel, läser vi att klasskamraten får erbjudandet att
ta del av den bild han ritat. Läraren förevisas istället textresultatet. Jag ställer
mig då frågan om det är en tillfällighet eller ett svar på händelser, inom
diskursen, som motiverar hans handling? Har Jesper gjort den erfarenheten
att kamraten vill ta del av bilden, men att läraren är ointresserad, eller åtmin-
stone mer intresserad av texten? Kan det möjligen finnas ett glapp mellan
vad eleven tycker om och/eller klarar av att göra, och vad undervisnings-
situationen eller skolan efterfrågar? Är det så att avhandlingsförfattaren själv
har en erfarenhetsgrundad förväntan som gör att situationen närmast
omärkligt passerar? Gadamer skriver att erfarenheten i själva verket aldrig
kan leda till något avslutat vetande utan till potentiella nya erfarenheter
som erfarenheten själv öppnar för.375 Lärandet kan i den meningen förstås
som aldrig avslutat för såväl individen som den kulturella kontext där
individen också är en del. Gadamers utgångspunkt i erfarenheten både styrker
och utmanar undervisarens roll som kräver att vi gör en distinktion mellan
att veta och att förstå. Att veta avser då den bekräftande erfarenheten eller
införlivandet av en förväntan. Att förstå däremot, motsvaras av att göra en
erfarenhet, vilket leder till en kvalitativt annorlunda förståelse. Härigenom
medger vi också att erfarenheten av en handling kan sägas bana väg för
individens sätt att handskas med efterföljande försök i nya situationer.376

En erfarenhet leder till en annan.

För att beskriva och hantera relationen mellan individen och den så kallade
verkligheten används inte sällan de semiotiska begreppen ”mediering” och
”medierad aktivitet”. Med mediering avses kommunikation via menings-
skapande handlingar möjliggjorda genom kulturella verktyg och kanaler.377

Genom mediering förmedlas och tolkas något via något annat. Alltså kan
verkligheten, utifrån tidigare resonemang, sägas vara medierad och tolkad
genom kropp, text och artefakter i och genom socialt utvecklade och organi-
serade betydelsesystem.378

375 Gadamer, 1997, s. 162-163, 165.
376 Ödman, 1979, s. 22; Schön, 1987, s. 27. Jfr Dewey, 1922/2005, s. 91 f., 155 f.
377 Wertsch, 1998, s. 73.
378 Kristensson Uggla, 2002, s. 333. Uggla skriver ”symboliska system”. Det har här

ersatts med ”betydelsesystem” som i sammanhanget är ett bättre begrepp.
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Vygotskijtolkaren Veresov menar att barnet närmar sig en fråga eller en uppgift
genom ett filter av personlig mening, ”sense”, vilken omfattas av tidigare
erfarenheter och den aktuella situationen.379 När Veresov skriver om mening
hänvisar han till att ordets delade betydelse. Han beskriver detta genom att
förklara begreppen ”meaning” och ”sense”. Med meaning avses ett objekts
tillskrivna betydelse. Sense däremot avser individens subjektiva förståelse
av objektet. Han menar, med hänvisning till Vygotskij, att om den didaktiska
situationen negligerar sense, kan detta i sin tur innebära att det sker en
rörelse endast från meaning till meaning. Med andra ord, svaret på en uppgift
eller en fråga kan visserligen vara korrekt, men fortfarande ”senseless” för
barnet. Med andra ord, kunskapen har ännu inte internaliserats av barnet
och lärandet blir ytinriktat. Här finns tydliga likheter med Piagets adaptions-
process, där individens kognitiva strukturer genom assimilation och ackom-
modation är under ständig omprövning och omkonstruktion. Eftersom vi
redan känner till att begreppet sense till stor del just avser de olika sinnenas
varseblivning, kan det förefalla en smula övertydligt att som här tala om
”personal sense”. Sense måste här i snävare lexikal betydelse förstås just som
en refererande instans. Denna referent hör då samman med individens attityd
eller förhållningssätt i förhållande till sinnenas varseblivning av händelser i
tid och rum.380 Begreppet sense, tycks, som jag tolkar det, ge didaktiska
implikationer på ett lärande, gynnas av representationer som appellerar till
flera sinnen, för kommunikation via egen beviljad omprövning och omkon-
struktion.

Deweys transaktionella syn på lärande ger, som jag uppfattar det, ytterligare
tyngd åt Veresovs förklaringar. Utbildning måste, enligt Dewey, hanteras
som en handlingsinriktad och fortgående levnadsprocess där barnet lär sig
av andras erfarenheter endast när de har samband med den egna erfarenheten.
Genom praktisk problemlösning prövas de erfarenhetsgrundade hypoteser
som barnet redan har börjat forma. Tänkandet utmanas vidare i handling
och interaktion där barnet lär sig genom konstruktiv revidering.381 Av detta
följer att Dewey ser lärprocessen och kunskapsinnehållet som varandras
förutsättningar. Det förefaller rimligt att förstå Deweys kunskapssyn i för-
hållande till antagandet att individen översätter och tolkar världen utifrån
sina föreställningar och erfarenheter. Det översättningsfilter som här kan
tolkas in avser varken direkt upprepning eller imitation; här finns inslag av
såväl konvention som innovation.382

379 Nikolai Veresov vid Uleåborgs universitet, presenterade vid en didaktikkonferens
i Vasa, maj 2003, ett paper angående lärande och utveckling.

380 Veresov, 2003.
381 Dewey, 1922/2005, s. 91 f.; Jackson, 1998, s. 36 f., 54 f.
382 Jfr Ormerod & Ivanic, 2002, s. 87. Författarna skriver om barnets kreativa handlingar

som ”the product of both innovation and convention”.
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Utifrån ovanstående tycks det mig rimligt att i handling pröva utbytet av de
teoretiska verktyg som nu står till mitt förfogande. Vetenskapsteoretikern
Kristensson Uggla menar att vetenskapliga metoder som medger tolkning,
har en destabiliserande verkan på den vetenskapsteoretiska diskussionen.
Han skriver med hänvisning till Gadamer och Ricoeur, att forskarens val
också handlar om att ta ställning till huruvida det är möjligt att skapa ändliga
perspektiv i en absolut och verifierad kunskap.383 Jag prövar nu en terräng
kantad av tidigare vetande, förståelse och det som med nödvändighet ligger
i frågans natur, nämligen ovisshet.

Mina argument löper runt och närmar sig återigen utgångspunkten men
med en kvalitativ förskjutning för att innefatta ytterligare en aspekt, som
redan vagt berörts, nämligen förnimmelsen eller bakgrundsvissheten i för-
hållande till kunskap där användningen av språket kan sägas förutsätta
förståelsens intersubjektivitet.384

Sammanfattning
Läsning och skrivning strukturerar tanken, eller med andra ord, vi lär oss
att tänka på skriftens villkor och världen kan då ses genom ett filter av text.
Uttolkarens möjligheter ligger så att säga mellan texten och verkligheten.385

Bilder är ikoniska. De utgör inte på samma sätt som det skrivna språket ett
system av överenskomna tecken med formella regler. Frågan är då om bildens
rumsliga tilltal och kommunicerande retorik verkligen har någon funktion
i samband med läs- och skrivundervisning?

Barnet som börjar skolan ska förutom att lära sig specifika skolfärdigheter
som att läsa och skriva, också lära sig vad det innebär att gå i skolan. Det ska
lära sig om sig självt, sin roll och vad som förväntas i förhållande till lärarna
och kamraterna.386 Barnet handlar utifrån sina tolkningar av situationen.
Av detta följer att barnet självt måste kunna konstruera relevanta strukturer
och strategier för att tillgodogöra sig ett specifikt undervisningsinnehåll.387

Vid mötet med ett problem eller en uppgift konfronteras barnet på så sätt
med åtminstone två frågor att lösa. Den ena frågan handlar om själva lösningen,
den andra om lösningen i sitt sammanhang. Vilka ramar är det som gäller i

383 Kristensson Uggla, 2003, s. 345.
384 Israel, 1992, s. 53.
385 Föreläsningsanteckning, 2002-09-05, Ronny Ambjörnsson, Umeå Universitet.

Om idéer i folkrörelser sent 80-tal och tidigt 90-tal.
386 Hundeide, 1996, s. 90.
387 Elmeroth, 1999, s. 20.
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det sammanhang där uppgiften ska lösas?388 Det är alltså inte nog att barnet
behärskar verksamma strukturer i ett kognitivt och socialt vakuum. Det måste
också förstå, begripa och ta till sig bakomliggande metakontrakt, samspels-
rutiner och situationsramar för att slutligen kunna handla.389 Det socialt
medvetna och potentiellt nyfikna barnet svarar intuitivt på den ordning som
det känner igen, t.ex. skolans läs- och skrivundervisning. Av detta följer att
den grundläggande läs- och skrivundervisningen kan bidra till att etablera
såväl en positiv som en negativ handlingsberedskap hos barnet.

Intuitionen visar sig som ett resultat av en förståelse genom ett slags iförväg-
vetande. Den innefattas då av situationens inblandning med andra tidigare
situationer.390 Av detta följer att de didaktiska konsekvenserna av undervisnings-
vanor och tidigare lärandesituationer blir uppenbara. Syntesen av ovanstående
är att det rimligen finns samband mellan hur, varför och vilken kunskap
som inhämtas och hur, varför och om den kunskapen i förlängningen kommer
att kunna återanvändas.391

Utifrån mina teoretiska antaganden kan mina ståndpunkter varken ses som
värdeneutrala eller förutsättningslösa. Möjligen är detta också styrkan i de
abduktiva strategier jag valt. Vetenskapsteoretikern Nils-Erik Sahlin förklarar
abduktion som en slutledningsprocess som innebär att man från ett oförmodat
faktum likväl kommer fram till en förklaring av företeelsen i fråga.392 Den
förståelse jag inledningsvis bär med mig in i arbetet kommer gradvis att
revideras och preciseras under det att min egen kunskapshorisont omvärderas.
Denna potentiella rörelse växer fram ur ett slags intertextuellt eko där mina
läsningar av olika författares beskrivningar, förgivettaganden, argument och
diskussioner tolkas i förhållande till mitt eget iförvägvetande, min yrkes-
bakgrund och mina teoretiska val.

388 Hundeide, 1996, s. 134-135.
389 Hundeide, 1996, s. 140.
390 Asplund, 1979, s. 29-56, 114-121; 1985, s. 12-18; 1992, s. 20-22; Bergson, 1914,

s. 58-60; Peirce, 1990, s. 233-241; Hammarén, 2002, s. 10.
391 Rolf, 1989, i Johannessen & Rolf, s. 6.
392 Abduktion är resultatet av de samverkande tecken som ger oss intuitiv kunskap

om vår omvärld genom kvalitativ slutledning. Med abduktiv forskningsstrategi
avses ett pragmatiskt framläggande av en sannolik hypotes, en slutledning som
framträtt i varseblivningen och därmed redan ingår i tankeinnehållet. Innehållet
är alltså närvarande i premissen och hypotesen, men kräver förklaring för att bli
distinkt och därmed kunna prövas. Peirce, 1990, s. 233-253. Jämför James och
dennes förklaring om sanning, erfarenhet och revidering: ”att leva framåt genom
att förstå bakåt”, James, 2003, s. 129, och Hume i Russell, 1995, ”Iakttagelsen av
det ena kommer att vänta oss det andra”. Russell tillägger: ”kanske det nödvändiga
sambandet beror på slutsatsen inte tvärtom”. Russell, 1995, s. 565. Se även Asplund
angående gissningens konst, 1979, s. 113-130.
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Genom abduktion och tolkning strävar jag efter kontinuitet, stabilitet och
förändring i ett samspel mellan del och helhet. Jag utgår från att igenkänningen
av enskilda grunddrag är nödvändiga för förståelsen av komplexa helheter,
men också omvänt. I och genom mina beskrivningar och tolkningar befinner
jag mig så att säga i hermeneutikens snedstreck mellan att uppfinna och att
upptäcka.393

Jag försöker i en strävan efter insikt och signifikativ sanning identifiera och
tolka mitt material i termer av kunskaps- och sanningsregimer och diskursiva
praktiker.394 Språket utgör mitt redskap för att bearbeta och identifiera det
aktuella kunskapsområdet som bestämt, men likväl i rörelse. Intersubjektiva
kontextbundna språkhandlingar tolkas för att visa på och förklara den eller
de diskurser som har företräde att definiera och avgränsa mitt studieobjekt.395

Mina teoretiska och metodiska strategier hör samman med min ambition
att via mitt syfte och mina forskningsfrågor försöka bidra till förändring
och utveckling av läs- och skrivfältet. Jag väcker frågor som samtidigt utmanar
rådande diskurs eller diskurser. Det ligger naturligtvis också en utmaning i
att jag själv måste ta itu med de cirklar som jag valt att rita upp och de bågar
som jag försökt spänna. Avseende studiens relevans och nytta vill jag hänvisa
till kunskapsöversikten i kapitel I och undersökningsmaterialet i kapitel II
och III. Mitt eventuella bidrag handlar då om att studien, med fokus också
på bilder, kan erbjuda något mer som på ett konstruktivt sätt kan bidra till
en fortsatt utveckling av läs- och skrivfältet inom lärarutbildning och inom
skolans verksamhet. Härigenom vill jag också rikta uppmärksamheten på
vilka kunskaper som kan tänkas svara mot samhällets anspråk på visuell
kunskap i en allt mer komplex mediekultur, där framställnings- och presenta-
tionsformer utgör en betydande vardaglig del.396 Av detta följer behovet av
en ny agenda kring både vad läsning (och skrivning) är och skulle kunna vara.
Kress skriver:

In the new landscapes of communication, with the dominance
of the new media, and with the ’old’ media (the book for
instance) being reshaped by the forms of the new media, the
demands on readers, and the demands of reading, will if anything
be greater, and they will certainly be different. That constitutes
the new agenda for thinking about reading.397

393 Se Kristensson Uggla, 2003 s. 352.
394 Se Foucault, Asplund och Fairclough här ovan.
395 Dale, 1992, s. 44-45; Israel, 1992, s. 53-97, 174.
396 Med hänvisning till bl.a. Elmeroth, 1999; Fairclough, 1992; Worren et al., 2002;

Melin, 2000; Kress, 2003.
397 Kress, 2003, s. 167.
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Som sammanhållande teoretiska förbindelselänkar för mitt projekt anlitar
jag företrädesvis Asplunds, Foucaults och Faircloughs språkligt grundade
sociopolitiska konstruktioner kring diskurs och makt, Peirces pragmatism
och semiotiska teckenlära, Humes och James sanningsbegrepp, Deweys
erfarenhets-, handlings- och kontinuitetsprinciper, Polyanis och Illeris
kunskapsteorier och slutligen Ricoeurs och Ödmans hermeneutik och/eller
dialogicitetsbegrepp.
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Kapitel II – Läs- och skrivundervisning, forskning
och skolpolitik 1996-2003

Introduktion
I det här kapitlet presenterar jag tre olika läsningar av ett antal svenska
pedagogiska/didaktiska avhandlingar, som framlagts 1996-2003. Texterna
behandlar med skiftande betoning och utifrån olika teoretiska perspektiv
delar av det område som jag själv valt att studera.398 I den första läsningen
introducerar jag helt kort de olika avhandlingarna. I den andra läsningen
gör jag en tolkande analys av materialet enligt de två spåren ”Skriftspråk
och läsning” och ”Bildspråk och textskapande”. I den tredje läsningen samman-
fattar jag slutligen de diskurser som jag tycker mig ha kunnat urskilja under
min andra läsning. I denna tredje läsning kompletteras texterna med utdrag
ur eller hänvisningar till två rapporter som läggs in som förtydligande eller
kompletterande och kommenterande material.399 Den ena rapporten, som
är en kunskapsöversikt, har publicerats av Myndigheten för skolutveckling.
Den en andra har publicerats av Skolverket. Skolverkets rapport: Att skapa
konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter, utgör en
sammanställning av ett projekt som bedrivits vid Lärarhögskolan i Stockholm.400

Tidsperioden för avhandlingarnas utgivande överensstämmer väl med im-
plementeringen av den läroplan som trädde i kraft 1994 och som fortfarande
gäller.401 Två av de avhandlingar jag refererar till hade ännu inte publicerats
när jag påbörjade min egen studie.402 Detsamma gäller rapporten från
Skolverket respektive Myndigheten för skolutveckling.

Avhandlingsförfattarna som ingår i min undersökning är alla kvinnor med
varierande undervisningserfarenhet. Den för sammanhanget kvinnliga domi-
nansen kan förstås mot bakgrund av att lågstadielärarkåren under 2002 till
97 % utgjordes av kvinnor.403 I de aktuella studierna skildras verksamheter
inom vilka de flesta av författarna också har mångårig yrkeserfarenhet. Fort-

398 Avhandlingar med särskilt fokus på läs- och skrivsvårigheter och/eller specifika
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ingår inte i min studie. Angående motiv se metod-
avsnitt.

399 Myndigheten för skolutveckling, 2003-12-03, respektive Skolverket/Lärarhögskolan
i Stockholm, 2003-09-05. Citaten hämtas ur rapporten från Myndigheten för
skolutveckling. Sidhänvisningar kan förekomma till Skolverkets konsensusrapport
vilken också, i omarbetad form, svarar för avsnittet om läs- och skrivsvårigheter
i rapporten från Myndigheten för skolutveckling.

400 Skolverket/Lärarhögskolan i Stockholm, Myrberg (red.), rapport, 2003-09-05.
401 Läroplan för obligatoriska skolväsendet, Lpo/Lpf 94.
402 Detta gäller Sandström Kjellin, 2002, och Danielsson, 2003.
403 Se Arremans hänvisning till CSN. Erixon Arreman, 2005, s. 128.
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sättningsvis kommer jag att använda mig av begreppet lärare när jag hänvisar
till de olika skolverksamheterna. Begreppet pedagog reserverar jag för forskare
inom det pedagogiska kunskapsområdet. Av de elva avhandlingarna har Ahlner
Malmström (1998), Widebäck (1998) och  Löfstedt (2001) fokus på förskola/
förskoleklass. Björn (1996), Danielsson (2003), Hjälme (1999), Nyström
(2002) och Sandström Kjellin (2002) presenterar studier med direkt anknyt-
ning till skolverksamheter. Ahls (1998),  Fahléns (2002) och Lindahls (2002)
undersökningar omfattar både förskola/förskoleklass och skola.

Urvalet av avhandlingar är gjort med avseende på mina frågeställningar och
studiens utformning. Samtliga avhandlingar kännetecknas av att de i någon
mening berör betingelser för läs- och/eller skrivprocessen och/eller barns
bildberättande i undervisningssammanhang.404 I mina läsningar lyfter jag
fram aspekter på såväl lärande som undervisning när jag hänvisar till författarnas
resultat, diskussioner eller teoretiska utgångspunkter. Jag utgår från att de
olika texterna tillsammans speglar ett relationellt samspel som via språket
bidrar till att forma en diskursiv verklighet.

I de olika texterna använder författarna begrepp som ibland befinner sig
nära, ibland längre bort från det praktiska erfarenhetsfältet. I ett växelspel
mellan del och helhet, mellan författarnas teoretiska perspektiv och redogjorda
iakttagelser, konfronterar jag texternas innehåll med den bakgrund och den
orientering som jag själv har med mig in i förståelseprocessen.

De olika läsningarna av avhandlingsmaterialet illustreras här nedan:

Figur 4. Illustration av kapitlets tre läsningar. I den första läsningen presenteras de elva
avhandlingarna. I den andra läsningen inordnas studierna utifrån innehållsligt fokus.
Siffrorna anger vilka avhandlingar som, utifrån kronologisk ordning, inordnats under
respektive tema eller rubricering, ”Skriftspråk och läsning” (a) respektive ”Bildspråk och
textskapande” (b). I den tredje läsningen sammanförs resultatet från den andra läsningen
(a) och (b) och kompletteras med hänvisningar till Skolverket, respektive Myndigheten för
skolutveckling.
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Den första läsningen – presentation av avhandlingarna
Denna första läsning är en textnära beskrivning de elva forskande lärarnas
och avhandlingsförfattarnas val för att teoretiskt och empiriskt hantera det
egna forskningsområdet.405 Av denna läsning följer kortare sammandrag av
studiernas bakgrund, syfte, teori, metod och diskussion. Vidare, för att ge
läsaren en övergripande inblick i materialet, anges verksamhetsområde och
innehållsligt fokus. Sammantaget utkristalliserar sig på så sätt olika mönster
ur det som ibland verkar höra samman men inte gör det, eller det som skenbart
ger intryck av att inte höra samman men möjligen gör det. Dessa mönster
av ”commonplaces”, ”tankefigurer”, och i viss mån trender i kombination
med författarnas direkta ämnesval, leder redan här till det preliminära
antagandet att jag har att göra med två diskurser; nämligen en läsdiskurs
och en skrivdiskurs.406

Den andra läsningen
Genom mitt val att tematisera författarnas gemensamma och särskiljande
resonemang med fokus på ”Skriftspråk och läsning” (a) respektive ”Bildspråk
och textskapande” (b), överskrider jag med nödvändighet de enskilda
avhandlingsprojekten i min andra läsning. Materialet kompletteras med
hänvisningar till de myndighetsrapporter som nämnts här ovan.407 Läsningen
avslutas med en sammanfattande analys av de tendenser jag uppfattat. Nämnda
tematisering enligt rubrikerna här ovan är ett resultat av de riktningar jag

404 En efterhandssökning via Libris utifrån sökorden: läs/skriv/metod, läsinlärning/
skrivinlärning, literacy/writing/reading/, bilder/bildspråk/lära, styrker att de avhand-
lingar som ingår i min undersökning sannolikt också täcker upp den aktuella
tidsperioden.

405 Förförståelse avser min egen förståelse grundad på erfarenhet, en slags ”bakgrunds-
visshet”. Israel, 1992, s. 97. Ett ”förgrundsvetande” genom andras medierade erfaren-
heter, Ziehe, 1994, s. 136.

406 ”Commonplaces” används av Gill Sinclair Bell för att visa på de nyckelord hon
under arbetsprocessen identifierar och som kan reda ut och förklara aspekter av
skrivprocessen. De ”commonplaces” som författaren redovisar är exempelvis; an-
vändare, text, gemenskap, mening, kontext och process. Bell, 1997, s. 43 f.
Starrin, Larsson m.fl. beskriver den empiriska metoden att använda ”spårhunds-
begrepp” som vägledning och riktningsanvisning i forskningsprocesser. De teore-
tiska spårhundsbegreppen används pragmatiskt i syfte att synliggöra premisser,
spekulationer och förgivettaganden. Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn,
1991, s. 20. Johan Asplund visar på betydelsen av insikt och prövning av verbala
”tankefigurer” med avseende på innebörden i och konsekvenserna av handlingar.
Asplund, 1979, s. 149 f.; 1988, s. 22 f. Se även avhandlingens teori- och metod-
kapitel.

407 Rapport, 2003-09-05 respektive 2003-12-03.



108

kunnat se redan i min första läsning. Rubriken ”Skriftspråk och läsning”
omfattas alltså av texter med fokus på skriftspråk och läsinlärning. Jag väljer
medvetet att tona ned den skarpa gränsdragningen mellan förskola, förskole-
klass och skola. Flera av författarna rör sig mellan de olika verksamheterna
med förberedande och fortsatta läs- och skrivaktiviteter. Bakom rubriken
”Bildspråk och textskapande” återfinner vi de studier som främst belyser
förskolebarns och skolbarns berättande i bild och ord. Det vill säga, barnens
konventionella och icke konventionella textskapande.

Den tredje läsningen
I den tredje läsningen diskuterar och analyserar jag vad som framkommit
ur mina läsningar av det komplexa materialet. Här använder jag mig av de
tre övergripande organiseringarna: ”Kommunikation och språk”, ”Förståelse
och handling” samt ”Samhälle och kontext” som sammanhållande begreppsliga
referenser för min analys och diskussion.408

Jag utgår från att bilders tillskrivna eller underförstådda funktioner i läs-
och skrivsammanhang, kommer att visa sig, som ett delresultat av den tredje
läsningen. Jag utgår vidare ifrån att de didaktiska konsekvenserna av innebörden
i och tillämpningen av ovan nämnda organiseringar eller begreppspar kan
bidra till att synliggöra bildens/bilders betydelse i förhållande till såväl läsning
som skrivning.409

Begreppsparen eller organiseringarna här ovan, används alltså för att tematisera
villkoren för och resultat av de didaktiska handlingar som framgår av materialet.
När jag talar om handling avser jag i vid mening beslut för och resultat av
exempelvis tal-, bild- och skriftspråkliga handlingar.410 Begreppsparen hjälper
mig att på olika nivåer hålla samman och särskilja hur de olika författarna
teoretiskt och empiriskt motiverar och hanterar läsning, skrivning och
bildarbete som språkligt meningsbärande och meningsskapande processer
med avseende på aktiviteten i sig, aktivitetens resultat och dess villkor.
Förbindelsen mellan begreppsparen får inte uppfattas som statisk. Relationen
mellan villkoren för, respektive resultatet av handlingar och beskrivningar
av dessa uttrycks med skiftande konturer i de olika texterna beroende på
avhandlingsförfattarnas syfte, frågeställningar och teoretiska perspektiv.

408 Se modell i metodkapitel.
409 Angående aktiviteten, dess resultat och dess villkor för att skapa mening, se Gilje

& Grimen, 1993, s. 203.
410 Se James, 1899/1958/2003, s. 237. Svensk översättning: Ingmar Johansson.
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I mina läsningar tolkar jag alltså ”Skriftspråk och läsning” respektive ”Bildspråk
och textskapande” som kommunikativa och språkliga företeelser (”Kommu-
nikation och språk”) och som kontextuella och samhälleligt betingade
aktiviteter (”Samhälle och kontext”) innefattande individens förståelse och
handling (”Förståelse och handling”).

Konsensus, antydan till en diskursiv ordning
Avhandlingar och nämnda rapporter utgör de huvudsakliga källorna i kapitlet.
Undantagsvis hänvisar jag här även till andra texter. I de fall jag bidrar med
kompletterande hänvisningar, är avsikten att förtydliga eller förklara specifika
uttryck eller begrepp som författarna använder. En av mina uppgifter är
just att försöka identifiera de fixerade betydelser, ”tankefigurer” som uppträder
bredvid eller mot varandra inom det fält jag undersöker. Jag använder begreppet
”diskurs” med hänvisning till Foucault, Asplund och Fairclough.411 Jag utgår
från att diskursiva uppfattningar manifesteras i språket via intuitiva tankeled,
omdömen och yttringar. Dessa yttringar, eller denna text, lever i såväl den
diskursiva som den sociala praktiken.412 Olika handlingar och intentionen
med dessa silas alltså genom språkliga system av både accepterade och
diskutabla idéer och förgivettaganden.413 Dessa begreppslagda idéer visar
sig exempelvis när aspekter på lärares undervisning, barns lärande, forskares
teoretiska perspektiv och politiskt förankrade direktiv diskuteras. Diskurser
inom samma terräng kan bidra med olika innehåll, men på grund av den
ordning som över tid kommit att gälla så riskerar detta innehåll att misstolkas
eller överskuggas av bindande förgivettaganden.

Jag tillämpar alltså diskursbegreppet utifrån antagandet om att människorna
gör diskursen likaväl som att diskursen som social praktik gör människorna.
På så sätt utgör diskursen i sig ett mått på ett slags kollektiv identitet.414

Begreppet ”konsensus” i läs- och skrivsammanhang kan ses som ett uttryck
för en diskursiv formation där en långvarig dikotomisering av läs- och skrivfältet
ersatts med överenskommelse där begrepp omdefinierats. Idén om konsensus
kring läsmetoder får aktualitet i Hjälmes studie om ”läsdebatten”.415 I hennes
diskussion ersätts metodfrågan med ett slags rekommendationer som framför
allt handlar om att läraren behöver såväl praktiska som teoretiska kunskaper
för att kunna ansvara för att barnen får en gynnsam läs- och skrivutveckling.

411 Se Foucault, 1993, s. 189-196; Asplund, 1979, s. 149 f.; Fairclough, 1995, s. 39.
412 Fairclough, 1992, s. 73.
413 Fairclough, 1995, s. 39.
414 Se Fairclough, 1995, s. 39; Asplund, 1979, s. 149 f.; 1988, s. 22 f.
415 Hjälme, 1999. Se även rapport, 2003-09-05, s. 14.
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Genom att diskutera potentialen i en kompromisslösning förflyttar Hjälme
fokus från metoddiskussioner till didaktisk kompetens. Den didaktiska
kompetensen omfattas då enligt Hjälme av lärarens gedigna kunskaper i
och om läsförberedande språkliga aktiviteter, förmågan att skapa och bibehålla
en god undervisningsstruktur, och slutligen förmågan att reflektera över
den didaktiska handlingen.416

Skolverkets ”konsensusrapport”, Att skapa konsensus om skolans insatser för
att motverka läs- och skrivsvårigheter är däremot ett resultat av att ett antal
forskare enats kring ett uttalande om läs- och skrivsvårigheter.417 Bakgrund
och motiv för konsensus förklaras som följer:

Vetenskaplig kunskapsbildning drivs i princip av skilda upp-
fattningar […] Konsensus är alltså inte ett verkningsfullt instru-
ment för att föra vetenskaplig teoribildning vidare. När det
gäller förhållandet mellan vetenskaplig teoribildning och
professionell praktik ligger det annorlunda till. Här är det viktigt
att det bland de professionella finns såväl en gemensam veten-
skaplig grund för den praktiska verksamheten som enighet i
grundläggande frågor. […] ’Beprövad erfarenhet’ är ett uttryck
för behovet av en ytterligare kunskapsgrund.418

Bärande delar ur denna rapport ingår, som nämnts, i den rapport som Myndig-
heten för skolutveckling rubricerar som en kunskapsöversikt, Att läsa och
skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet.419

Av nämnda rapport följer, menar jag, en tredje aspekt av ”konsensus”. Jag
syftar då på att forskare, med hänvisning till verksamma lärare, på regeringens
uppdrag, lyckas ge en till synes oproblematisk sammanställning av läs- och

416 Hjälme, 1999, s. 272-273.
417 Skolverket, rapport, 2003-09-05. Som företrädare för svensk läsforskning har

24 forskare intervjuats. Tre av dessa, Hjälme, Dahl och Danielsson (som vid
intervjutillfället ännu inte disputerat) ingår i min undersökning. I fördelningen
mellan forskarnas ämnesområden är 8 språk/litt.vetare, 7 är pedagoger, 7 är psyko-
loger och 2 är medicinare/neurologer. Flertalet av pedagogerna och språkvetarna
har samtidigt en grundkompetens inom psykologi, specialpedagogik eller medicin.

418 Rapport, 2003-09-05.
419 Myndigheten för skolutveckling, rapport, 2003-12-03. I sammanhanget kan

nämnas att i Skolverkets rapport Att upptäcka språket, Skolverket, 1999, redovisas
ett antal läs- och skrivutvecklingsprojekt (44 projekt av totalt 270). Redovis-
ningarna ger tydliga signaler om den diskurs som senare skrivs fram i den här
aktuella rapporten från Myndigheten för skolutveckling.
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skrivdiskursen.420 Ett antal ”experter” på läs- och skrivområdet har erbjudits
och åtagit sig regeringsuppdraget att skapa en översikt i syfte att stödja
kvalitetsutvecklingen i skolan. Dokumentet är som sådant både vetenskapligt
och politiskt förankrat. Den kunskapsplattform som rapporten är tänkt att
erbjuda, ger tydliga indikationer på vad som inom diskursen bör eller ska
gälla.

Syftet med föreliggande kunskapsöversikt är att ge en bild av
aktuell forskning och dokumenterad erfarenhet inom läs- och
skrivområdet. Det är en ambition att översikten ska kunna
utgöra en plattform för fortsatt lärande och verksamhetsutveck-
ling.421 […]

Strategin att kombinera vetenskaplig grund med dokumenterad erfarenhet,
tillämpas alltså i den aktuella kunskapsöversikten. Forskare ger tydliga anvis-
ningar för en god lär- och undervisningsmiljö med referens till teoretisk
och praktisk kunskap.422 Vetenskapligt förankrad kunskapsbildning redovisas
i ett antal föreskrivande villkor för vad som kan innefattas i en god, eller
mindre god, läs- och skrivdiskurs. De forskare som anlitats av Myndigheten
för skolutveckling för att utforma översikten tycks, av resultatet att döma,
vara tämligen överens om vad som gäller eller ska gälla. Ett exempel är att
det inte längre anses vara konstruktivt att initiera metoddiskussioner inom
läs- och skrivfältet. Metoderna ska istället anpassas till olika inlärningsstilar.423

Rapporten eller översikten kan sägas ge uttryck för den skolpolitiska viljan
att med stöd från forskare och praktiker konstruktivt definiera och förena
föreställningar om den goda läraren, den gynnsamma undervisningssituationen
och det lärande barnet i mening att skapa en bättre skola för alla.

En svensk interregional position?
Som angetts lägger jag betoningen på svensk skolforskning. Jag presenterar
svenska skolkontexter, avhandlingar och statliga rapporter. Vid min genomgång
av referenser i såväl avhandlingar som de statliga myndigheternas rapporter,
framgår det tydligt att det också finns ett globalt, men språkligt interregionalt,
forskningsflöde mellan engelskspråkiga länder som t.ex. USA, Australien
och Nya Zeeland. En redan uppmärksammad svårighet är att det inte minst

420 I konsensusrapportens uttalande reserverar sig, som också framgått i annat
sammanhang, lingvisterna Nauclér och Magnusson. Se rapport, 2003-09-05,
s. 11. Se även min kunskapsöversikt i kapitel I.

421 Rapport, 2003-12-03, s. 7.
422 Rapport, 2003-12-03.
423 Rapport, 2003-12-03, s. 102. Se även rapport, 2003-09-05, s. 33.
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inom läsforskning blir problematiskt att anamma och hänvisa till inter-
nationella resultat utan att ta hänsyn till de redovisade studiernas utfall med
avseende på språkliga, kontextuella och utbildningspolitiska villkor.424

Avhandlingsförfattarna rör sig med avseende på refererade källor i huvudsak
inom olika forskningsområden såsom psykologi (exempelvis kognitions-
och neuropsykologi), språkvetenskap (lingvistik), pedagogik (specialpedagogik)
och medicin. Det enskilda barnets förutsättningar för god läs- och skrivutveck-
ling har av tradition kommit att utgöra ett intressant och viktigt forskningsfält
inom främst psykologi. Detta bekräftas också via flertalet av de avhandlingar
som ingår i min studie.425 Forskningsrön via psykologin visar sig ha utvecklat
en stark och vetenskapligt förankrad influens på pedagogisk praxis.426 Lingvisten
Caroline Liberg menar att traditionell pedagogisk och psykologisk läsforskning
framför allt inriktat sig på att pröva ställda hypoteser om enskilda komponenter
som kan vara av betydelse för läs- och skrivprocessen. Dessa komponenter
undersöks då isolerade från den språkliga lärprocess som sker i ett för barnet
naturligt undervisningssammanhang.427 Ett exempel är neuro-psykologisk
forskning som beskriver och förklarar specifika läs- och skrivproblem som
en språklig dysfunktion i hjärnan. Förklaringen som föregår den pedagogiska
förankringen får av yrkesprofessionella skäl en överordnad ställning som
kan leda till en begränsad didaktisk användbarhet.428 Annan forskning med
hänvisning till exempelvis Vygotskijs sociohistoriska teorier kombinerade

424 Se Danielsson, 2003, Studie II, s. 10-11.
425 Se exempelvis SOU 1997:108, bil. 3, litteraturlistan s. 415- 419.
426 Jfr James som redan år 1899, i sitt föredrag Talk to teachers, menar att lärare i sin

ambition att uppnå professionalism hämtar sin kunskap via psykologin. Kroksmark
(red.), 2003, s. 338-339. Svensk översättning: Ingmar Johansson.

427 Liberg, 1990, s. 17-19, 32-33, 152-154.
428 Läsforskaren Carsten Elbro skriver att neurologisk och neuropsykologisk forskning

pekar på många olika platser i hjärnan som tänkbara källor och i förlängningen
orsaksförklaringar till lässvårigheter. Problemet är att om pedagogen eller special-
pedagogen, informeras om att svårigheten mer svepande har sitt ursprung i hjärn-
balken (Larsen, 1989) eller lillhjärnan (Fawcett, Nicolson & Dean, 1996), eller
mer preciserat i ”vänster övre och mellersta temporalcortex i höjd med insula” (Dalby,
Elbro & Stødkilde-Jørgensen, 1996), eller ”Vänstra gyrus angularis, Wernickes
område och andra delar av vänster temporal- och parietallob” (Shaywitz m.fl.,
1998), så finns det klara begränsningar i hur upplysningen kan leda till något
pedagogiskt didaktiskt genombrott i teori och praktik. Se Carsten Elebro Läsning
och läsundervisning, 2004, s. 184-187. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 24: ”[…] Då
kommer man tillbaka till den nya forskningen där man har påvisat ett antal gener
– hittills är det 6 och 15 och 1 tror jag – som tillsammans kan åstadkomma språkliga
problem” (kursiv även i källan). Jämför ovanstående med aspekter på professionalitet
som t.ex. auktoritet och yrkesmässig autonomi och systematisk teori. Colnerud
& Granström, 2002, s. 15-17.
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med moderna kulturhistoriska teorier, är exempel på teoretiska tillskott där
psykologiska förklaringar kombineras med kulturella aspekter på läs- och
skrivinlärning i termer av socialisering, kommunikation, språk, kultur och
estetiska läroprocesser. Av detta följer att medicinska, biologiska eller neuro-
logiska förklaringar får stå tillbaka genom att tydligare fokus läggs på
pedagogisk tillämpbarhet och interaktiv kommunikation.429

Den första läsningen
Avhandlingarna
Christina Björn (1996) Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan. Björn
utgår från skolans uppdrag att barnen ska lära sig läsa och skriva och gör
avstamp i en teoretisk begreppsläggning främst med stöd från Piaget och
Vygotskij. Hon studerar barns textproduktion i skolan som ett uttryck för
ett personligt meningsskapande. Björn utgår från att skrivandet kan ses
som en form av en medierad handling i en specifik kontext i vilken barnet
är involverat genom interaktion.430 Avhandlingen syftar dels till en begrepps-
utveckling, dels till att undersöka förutsättningarna för ett barnkulturellt
lärande i skolan. Björn har i sin studie av elevernas textskapande funnit att
de i sin strävan efter mening reproducerar, laborerar med eller redogör för
den erfarna verkligheten. Förklaringar ges med hjälp av Piagets begrepp
assimilation och ackommodation.431 Lärarens olika roller definieras genom
begreppen bemötande, kontroll och frihet. Hennes slutsats är att det fria
skrivandet i sig aldrig är fritt. Det är bundet av de kulturella verktyg som
erbjuds i specifika skolkontexter och förbundet med barnets relation till
såväl sin omvärld som den skriftspråkliga kompetensen.432

429 Jfr rapport, 2003-12-03, s. 18.
430 Björn väljer att använda det mångtydiga meningsbegreppet i kombination med

interaktion. Björn, 1996, s. 6. Jfr Lindahl not 43. Kontext/kontextuella villkor är
begrepp som Björn sammanför med meningsbegreppet. Björn, 1996, s. 164-165.
Begreppet mediering hör samman med semiotisk teoribildning, och avser de
meningsskapande handlingar via kulturella tecken med vilka vi kommunicerar.
Björn brukar begreppen mediering och medierad aktivitet för att förklara
förhållandet mellan, och funktionen av, verktyg och språk i människans relation
till den så kallade verkligheten. Björn, 1996, s. 14-15.; Lindahl; 2002, s. 71-76,
84-87. Se även Löfstedt och hennes användning av begreppet mediering för att
särskilt förklara bildspråkliga kommunikativa handlingar. Löfstedt, 2001, s. 12.

431 Med assimilativa processer avses inlärning och anpassning, en slags strategisk
handlingsberedskap möjliggjord genom generalisering. Ackommodativa processer
handlar om individens förändring i förhållande till sin omvärld. Av dessa processer
följer ändrade premisser för möjliga handlingar, Björn, 1996, s. 10-16.

432 Björn, 1996, s. 167 f. Björn diskuterar kultur i termer av kognition och bearbetning
i förhållande till det kulturkonsumerande/producerande barnet. Björn, 1996,
s. 34, f., 167 f.
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Astrid Ahl (1998) Läraren och läsundervisningen. En studie av åldersintegrerad
pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar. Ahl har en bred praktikererfarenhet
som lärare. Syftet med hennes studie är att med hjälp av fallstudier, intervjuer
och läsprövning i de olika barngrupperna ge en bild av läsundervisningens
utformning och resultat vid ett antal ”barnskolor”.433 Ahl fokuserar på den
didaktiska hur-frågan. Bernsteins ramfaktorteori används som redskap för
analys av kontextuella villkor och undervisningsprocesser.434 Den pedagogiska
praktiken tar sig olika uttryck, men det generella draget för läsundervisningen
är att eleverna ska lära sig läsa, det vill säga att avkoda och förstå, och att
denna process kräver vissa fundamentala grundförutsättningar, vilka i sin
tur kräver olika aktiviteter beroende på det enskilda barnet.435 I sin studie
finner Ahl att lärarna har en eklektisk uppfattning om läsundervisning med
olika metodiska inslag av såväl ”top down”- som ”bottom up”-karaktär.436

Hon menar att detta är ett uttryck för en ”tvärparadigmatisk” inställning
utan klar gränsdragning mellan läsmetoder och undervisningsstrategier. Ahl
tolkar detta som ett uttryck för postmodernistiskt fritänkande och som en
yttring av ett strukturellt krav på flexibel handlingsberedskap.437 Hon kommen-
terar att lärarna visserligen uppvisar brister i kritisk prövning gentemot olika
läsmetoder, men menar att de samtidigt vågar frigöra sig från beprövade
uppfattningar.438 Ahl kommer fram till att lärarens kunskaper och erfarenheter
i kombination med organisations- och ledarförmåga samt de yttre ramar
som påverkar handlingsutrymmet, är av betydelse för undervisningsresultatet.439

Också elevens förutsättningar innefattande såväl begränsningar som möjlig-
heter måste beaktas.440

433 Ahls begrepp omfattar den åldersintegrerade verksamheten i ”förskola”/skola.
434 Begreppen klassifikation och inramning används som kategoriseringsverktyg

för beskrivning av organisation och undervisningspraktik. Ahl, 1998, s. 40-44.
435 Ahl, 1998, s. 6.
436 Begreppen ”top down” och ”bottom up” indikerar huruvida läsmetoden initialt

utgår från helhet till del, eller från del till helhet. Det förstnämnda perspektivet
har sin ingång via ett språkligt innehåll, ofta ett samtal. Det andra perspektivet
leder via inlärning av ljud och bokstavsform enligt en strukturerad arbetsgång
till tolkning av betydelse och mening, Lundberg, 1984/1995. Ahl påvisar ett
samband mellan Piagets stadieteori och ett ”bottom up”-perspektiv. Med ”top
down”-processen ser hon en koppling till Vygotskijs idéer om sammanhang,
mening och kontextualitet. Ahl, 1998, s. 34, 214, 266, 275. Jfr Hjälmes avhand-
ling och diskussionen som förs utifrån begreppen ”phonics” och ”whole language”.
Hjälme, 1999. Se även Danielsson, 2003, s. 68-69.

437 Ahl, 1998, s. 214-215, 218, 238-239, 266, 275.
438 Ahl, 1998, s. 266-267, 269, 271-272, 275.
439 Ahl, 1998, s. 275 f.
440 Ahl, 1998, s. 274, 278, 280.
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Elisabeth Ahlner Malmström (1998) En analys av sexåringars bildspråk.
Bilder av skolan. Författaren har mångårig erfarenhet av arbetet inom det
fält som hon valt som sitt studieobjekt: förskolebarns kommunikation med
bilder med avseende på tankeinnehåll, uttryckssätt och didaktiska möjligheter.441

Teori och metod hämtas bland annat från Peirces teckenmodell, Habermas
kommunikationsteori, Vygotskijs språkteori och Jungs individuationsteori.442

Tolkningen av det empiriska materialet grundar sig på vad barnen gör och
på vad de säger i den specifika kontexten. Undersökningen visar att det är
möjligt att tolka såväl personligt individuella som kulturellt påverkade drag
i barns bilduttryck. Författarens hypotes är att barnets tankeinnehåll påverkas
av kulturen samtidigt som kulturen påverkas av nya insikter om barnets
individuella och kulturella handling. För bildarbete i skolan krävs en dialogicitet
där barnet känner sig delaktig i uppgiften. Vid Ahlner Malmströms analys av
sexåringarnas bilder om skolan, finner hon fyra förekommande teman som
är präglade av sociokulturella faktorer. Barnen associerar till olika skolattribut,
verksamheter i utemiljön, verksamhet i klassrumsmiljö och till personer i
varierade situationer. Författaren sammanfattar och beskriver barnens bild-
orientering genom en konsekvensanalys. Barnen genomför ett slags kollektiv
monolog, som kan stimulera till intuitiva slutledningar och lösningar genom
vilka barnen blir medvetna om hur de lär samtidigt som ett intresse väcks
genom initierade samtal om andras lösningar. Med stöd av semiotisk teori-
bildning och Habermas kritiska kommunikationsteori söker författaren möjlig-
heter till ett uppbrott från den segregerade syn på språkliga system som hon
anser råder.443 Författaren väcker förslaget med en breddad läskunnighet
genom ”bildanalys på bildskapandets grund” som en integrativ möjlighet
för såväl bild- som läsinlärning. Hon ser därmed bilden som en länk mellan
talat och skrivet språk, och refererar här till läsmetoden LTG, läsning på
talets grund.444

Barbro Widebäck (1998) Förberedande läsning och skrivning i förskolan.
Widebäck har mångårig yrkeserfarenhet inom förskoleverksamhet. Hennes
studie syftar till att undersöka didaktiska möjligheter och hinder för tidig
läs- och skrivförberedelse genom att studera effekterna av barns inlärnings-
strategier och vuxnas attityder. Teoretiska perspektiv hämtas från Vygotskij,
Piaget, Bruner och Luria. I diskussionen framgår att barnen finner olika
strategier för att nå sina mål. Centrala begrepp i sammanhanget är ledtrådar,

441 Ahlner Malmström, 1998, s. 2-5.
442 Ahlner Malmström, 1998, s. 8-22.
443 Ahlner Malmström, 1998, s. 179.
444 Ahlner Malmström, 1998, s. 175-179.
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igenkänning, repetition, självhjälp, frågor och stöd i sin ”emergent literacy-
process”.445 Författaren påtalar särskilt vikten av att förstå idén med ritande
som kommunikation och som ett förstadium till skriv- och läsutveckling.446

Widebäck finner att samtliga förskolebarn utnyttjar och behöver ledtrådar
när de repeterar, fyller i eller kopierar oavsett om de arbetar med bilder eller
texter. De intervjuade lärarna ställer sig dock tveksamma till de läsförberedande
aktiviteter som Widebäck initierar. De prioriterar inneboende mognads-
processer och social kompetens framför lärarinitierade inslag med läs- och
skrivförberedande uppgifter.447 Föräldrarna däremot, vilka enligt författaren
inte skolats in i en utvecklingspsykologisk tradition, visar sig positiva till såväl
läs- som skrivaktiviteter.448 Widebäck aktualiserar betydelsen av det struktu-
rerade samtalet, där barnet får träning i att hålla sig till ett specifikt ämne
samtidigt som den för läsinlärningen viktiga minnesfunktionen tränas.449

Hon diskuterar betydelsen av perceptionsövningar för ett ”decentrerat seende”.
Här avses förmågan att se helheter och uppfatta samband mellan delar i såväl
ord som bild. Författaren talar om en snöbollseffekt.450 De barn som kan
känna igen och experimentera med färger och former blir också intresserade
av att delta i integrerade läs- och skrivaktiviteter.451 Widebäcks avhandling
famnar såväl läs- som skrivfältet, men jag väljer ändå att nedan redovisa den
under rubriken ”Bildspråk- och textskapande” beroende på författarens
tydliga fokus på barns bild- och textproduktion som läsförberedande aktiviteter.

Rose-Marie Fahlén (2002) Barns möten med skriftspråket. Analys med utgångs-
punkt i Bruners teorier. Fahlén analyserar barnets förståelse om läsning och
skrivning, samt om denna förståelse eller uppfattning skiljer sig åt mellan
förskolebarn och skolbarn. Fahlén menar att barnets tolkningar av omvärlden
avspeglas i vad barnet säger och vad det gör. Förklaring och analys görs utifrån
Bruners utvecklingsteori och Vygotskijs språkteori. Studien syftar till en ökad
förståelse för barns medvetna och omedvetna uppfattningar om läsning
och skrivning.452 Termen uppfattningar, inte förståelse eller erfarenhet, uttrycks

445 Begreppet ”emergent literacy” används inte entydigt. Här åsyftar författaren de
mer ”primitiva” prestadier som barnet passerar på sin väg mot konventionell
skriftspråkskompetens. Widebäck, 1998, s. 76. Barnet befinner sig i skriftspråks-
kulturen och hanterar den på ett för barnet funktionellt, men ännu inte konven-
tionellt sätt.

446 Widebäck, 1998, s. 169, 188.
447 Widebäck, 1998, s. 168-169, s. 176.
448 Widebäck, 1998, s. 174.
449 Widebäck, 1998, s. 177-180. Jfr Hjälme: ”Struktur måste prägla tankesättet”.

Hjälme, 1999, s. 272.
450 Widebäck, 1998, s. 168 f., 187.
451 Även Ahl använder sig av snöbollsmetaforen, men då i samband med fonologisk

medvetenhet som en prediktor för läsframgångar. Ahl, 1998, s. 239.
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explicit i författarens syfte. Resultatet visar att barnets framställningsformer
styrs av dess preferenser för ikoniska former beroende på att de ännu inte
hanterar skriftspråkets symboliska funktion, även om de har en begynnande
förståelse av skriftsystemet.453 Den metakognitiva förmågan är outvecklad
hos flera av barnen under det första skolåret. Barnen äger ännu inte begrepp
för att kunna tala om språket. Författaren beskriver kunskapstillägnandet
som en aktiv process hos barnet som använder sig av olika strategier för
problemlösning och begreppsbildning i enlighet med Bruners teorier. Här-
utöver betonas lärarens betydelse som ”scaffolder”, stöttare eller ställnings-
byggare för barnets fortsatta utveckling.454 Genom att stötta barnet, kan det
erbjudas alternativa lösningsförslag på ett för sammanhanget verksamt och
effektivt språk. Barnets tidigare föreställningar utmanas härmed och värdet
av skriftspråksinlärandet kan implicit och explicit förmedlas. Författaren lyfter
i sin diskussion fram betydelsen av breddade forskningsinsatser för fortsatt
kunskapsutveckling inom läs- och skrivfältet.455

Anita Hjälme (1999) Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk
kontrovers. I Hjälmes studie analyseras tre svenska läsdebatter under 1970-
och 1980-talen. Författaren redovisar sitt eget praktikerperspektiv i metod-
debatten genom att ge sig själv tillkänna som företrädare för Wittingmetoden,
syntetisk metod.456 Det undersökta materialet utgörs av artiklar som publicerats
i svenska lärarfacktidningar under närmare 30 år. Materialet analyseras med
avseende på teoretiska och praktiska aspekter på läs- och skrivinlärning samt
läs- och skrivsvårigheter. Analysen föregås av en grundlig genomgång av de
parallella yttringar av oförsonliga positioneringar som också visat sig i USA
och förtjänstfullt analyserats av Jeanne Chall.457 Hjälme visar att de amerikanska

452 Fahlén, 2002, s. 45.
453 Fahlén, 2002, s. 217.
454 Scaffolding kan förklaras i termer av mental och kulturell stöttning eller uppback-

ning. Begreppet hänvisar därmed till något annat än lotsning. ”Mentoring” och
”tutoring” förkommer i kontexter där ”scaffolding” förklaras och motiveras. Fahlén,
2002, s. 89, 134, 145, 170. Se även Lindahl, 2002, s. 87; Löfstedt, 2001, s. 13-18;
Nyström, 2002, s. 152 f.; Sandström-Kjellin, 2002, s. 35-36; Widebäck, 1998,
s. 41-42.

455 Fahlén, 2002, s. 219 f.
456 Den polariserade läsdebatten kring metoder och läsprocesser handlar företrädesvis

om positioner för respektive mot syntetiska eller analytiska tillvägagångssätt
med avseende på utformning av strategier och tekniker. Syntetiska metoder
utgår från ett mer eller mindre renodlat ”bottom up”-perspektiv. För analytiska
metoder gäller initialt ett ”top down”-perspektiv.

457 Challs bok med titeln Learning to read: the great debate, 1967, har kommit att
bli en klassiker i sammanhanget. Detsamma gäller dess efterföljare Learning to
read: the great debate 20 years later: a response to debunking the great phonics
myth, 1989. Jfr rapport, 2003-12-04.
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positioneringarna dels handlar om ”phonics”- eller ”whole-language”-strategier,
men också om betydelsen av inlärning av bokstavsnamn eller bokstavsljud.
Syftet med Hjälmes studie är att klargöra sakfrågebakgrund och dynamik i
den svenska debatten genom att skilja argumentationens sakfrågor från ladd-
ningar som visserligen ligger utanför själva sakfrågan, men likväl påverkar
meningsutbytet. Hjälme hävdar att den kognitiva sakfrågan innefattar läs-
processer och läsmetoder. Den innefattar även frågor rörande inlärningsteori,
vetenskapsteori och utbildningspolitik. En slutsats är att praktiker under
den period som analyserats återför och tillämpar expertkunskapen i läsinlärning
på sitt eget kunskapsbaserade fält. Den vetenskapsbaserade expertkunskapen
har allt mer kommit att söka sig till läsningens problem och dess neuro-
biologiska förklaringsgrunder, till specifika läs- och skrivsvårigheter och
dyslexi. Sammanfattningsvis menar Hjälme att likheterna är större än skill-
naderna mellan syntetisk och analytisk metod som i hennes studie representeras
av Witting respektive Leimar.458

Ulla Löfstedt (2001) Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande.
Löfstedts förförståelse av studieobjektet hör samman med hennes egen
erfarenhet som lärarutbildare i bildämnet. Avhandlingen syftar till att reda
ut hur barnets bildspråk, barnets ”röst”, framträder i bilden. Vidare undersöks
hur denna ”röst” används och formas som kulturellt redskap i förskolans
sociala praktik. Löfstedt visar härigenom på de kunskaper och färdigheter
som tas i anspråk i den redovisade skolkontexten.459 Den teoretiska referens-
ramen omfattar ett sociokulturellt perspektiv med bland annat hänvisning
till kognitions- och perceptionsteorier.460 Här, liksom i de texter som redan
presenterats, tilldelas Vygotskij en särskild betydelse genom dennes intresse
för språkets och interaktionens betydelse i den didaktiska praktikgemen-

458 Wittingmetoden och LTG lanserades under 70-talet. Maja Witting företräder
ett syntetiskt, ”bottom up”-perspektiv där inlärningen av de enskilda språkljuden
följer en strukturerad ordning vilken föregår igenkänning av själva bokstavsformen.
Därefter följer sammanljudning genom träning av enskilda stavelser med stöd
av barnens inre associativa bilder. Någon läslära förekommer inte i detta skede.
Witting anser att läslärans bilder stör den tidiga fasen i läsprocessen. Barnen
uppmuntras till avskrivning från förlaga och avlyssningsskrivning med stöd i
talet. Läsning på talets grund, LTG lanserades av Ulrika Leimar. Metoden utgår
från ett analytiskt top down-perspektiv. Den bygger direkt på det talade språket
och dess möjligheter att formuleras i skrift. Den första läsläran skapas i barngruppen
med läraren som ”sekreterare”. Barnen uppmuntras till eget skrivande i form av
berättelser eller händelser. Barnens egna bilder utgör en naturlig del av läs- och
skrivprocessen. Bokstavsinlärningen följer en arbetsgång, men i en ordning som
påverkas av barnens egna val. Se mer därom i Witting, 1974, och Leimar, 1974.

459 Löfstedt, 2001, s. 41-42.
460 Löfstedt, 2001, s. 6-26.
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skapen.461 Av diskussionen framgår att författaren ser bildspråket som ett
sätt för barnet att förstå och hantera verkligheten i den specifika skol-
situationen.462 Författaren menar att den grafiska repertoaren visserligen
utökas genom bildskapandet, men att den pedagogiska praktiken har svårt
att erbjuda hjälp för barnet att gå vidare i sin bildhantering.463 Löfstedt
framhåller att av tradition impregnerade och starkt styrande föreställningar
om det rika och självständiga barnet håller läraren tillbaka i den bildpedagogiska
uppgiften.464

Ingrid Lindahl (2002) Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet. Pedagogers
vägledning och barns problemlösning genom bild och form. Författaren har
erfarenhet av arbete med förskolebarn i en Reggio Emilia-inspirerad praktik.465

461 Löfstedt, 2001, s. 218. Med hänvisning till Vygotskij återfinner vi begreppen
”ZPD”, ”scaffolding” och ”guiding”. Vygotskijs idé om ZPD, zonen för proximal
utveckling lyfter fram betydelsen av språk, interaktion och kompetens. Zonen
för den aktuella utvecklingen bestäms av eget arbete och bygger på de förutsätt-
ningar som ges av självständig problemlösning. Den potentiella utvecklingszonen
däremot påverkas av det stöd som kan ges i samarbete och dialog med andra.
Löfstedt, 2001, s. 13-18,218. Se även Sandström-Kjellin, 2002, s. 29 f.; Ahlner
Malmström, 1998, s. 9; Fahlén, 2002, s. 31, not 44; Lindahl, 2002, s. 90-91;
Nyström, 2002, s. 152 f.; Widebäck, 1998, s. 38, 68-70.

462 Kontextbegreppet används av Löfstedt primärt i betydelsen externa kontexter,
dvs. kontexter baserade på kunskaper, erfarenheter, värderingar, attityder och
intressen. Löfstedt, 2001, s. 209-213. Jfr Lindahl som kategoriserar kontext-
begreppet genom att göra en uppdelning mellan historiska och sociala sammanhang.
Författaren visar på sambandet mellan det situationsbundna och menings-
skapande. Lindahl, 2002, s. 96-101. Björn diskuterar kontextualitet med fokus på
interaktion/dialog i det kulturbundna och situationella. Björn, 1996, s. 164-165.
Ahl redovisar att lärare uppger kontextuella orsaker: resurser, elevgrupper, framför
sina egna handlingar som orsak till läsundervisningens utfall. Ahl, 1998, s. 269.

463 Kännetecknande för utveckling av barnets bildmässiga repertoar, är att tecknen
blir mer kommunikativt ändamålsenliga i förhållande till barnets behov. Löfstedt,
2001, s. 39. Jfr det tidigare nämnda begreppet ”emergent literacy”.

464 Löfstedt, 2001, s. 211, 217-219.
465 Vygotskianen Gianni Rodari är en av de teoretiska inspiratörerna till Reggio

Emilia-projektet som startade 1963. Rodari inbjöds 1971 till kommunen Reggio
Emilia för att presentera sina idéer om fantasins funktion och för att förmedla
tekniker för att stimulera den. Samtalen i Reggio utmynnade i boken Fantasins
grammatik, 1988. Originalets titel Grammatica della fantasia, 1973. I boken
The hundred languages of Children presenteras olika strategier för representation,
grupp-dynamiska frågor, lärarstrategier och kognitiva mål vid de projektarbeten
som just utmärker Reggio-pedagogiken. Läraren uppmanas att tänka i termer
av igenkänning och tillvaratagande snarare än detaljstyrd planering. Eleverna
skall utmanas att våga ta initiativ till lösningar och resonera sig fram till alternativa
förslag. Edwards, Gandini & Forman, 1993, s. 309-311. Sedan 1993 finns ett
Reggio Emilia-institut i Stockholm.
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Lindahl har den ontologiska utgångspunkten att barnet blir till i samspelet
mellan kulturella föreställningar och händelser.466 Genom det empiriska
materialet analyseras ett tematiserande och (ut)forskande arbetssätt. Syftet
är att undersöka om och hur lärarna i den aktuella studien kan skapa förutsätt-
ningar för barns problemlösning i ett ämnesöverskridande och kontextualiserat
Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt genom att förena estetik, rationalitet och
kritiskt tänkande i läroprocessen. Denna läroprocess står enligt författaren
i konflikt med en ämneshierarkisk och målrelaterad skola, där arbetet utmärks
av förhandlande reproduktion. Lindahls teoretiska position är gränsöver-
skridande med hänvisning till Reggio Emilia-diskursen. Positionen kan
beskrivas som en framväxande pedagogisk praktik, där praxisteorier i för-
hållande till vetenskaplig kunskap är under alltjämt fortgående konstruktion.467

Inom denna diskurs påtalas betydelsen av estetiska möten genom kreativa
samtal. Dessa, menar författaren, skapar, till skillnad från reproduktiva och
instrumentella samtal, möjligheter till meningsfulla och konstruktiva möten
mellan estetiska och rationella positioner.468 Till detta betonas vikten av
pedagogisk dokumentation där barnets handlingsstrategier identifieras.

Ia Nyström (2002) Eleven och lärandemiljön.469 Nyströms syfte är att studera
samspelet mellan individuella läroprocesser och lärandemiljöer där läs- och
skrivaktiviteter ingår. Läsinlärningsmetoder, läs- och skrivaktiviteter och
elevbeteenden studeras i enlighet med hennes syfte.470 Översikten av läsforskning
redovisas genom en särskild fördjupning kring begreppen ”språklig med-
vetenhet”, ”skriftspråklighet” och ”skrivprocess”.471 Nyström använder också

466 Lindahl använder begreppet ”barnet som kultur” med hänvisning till Vygotskij
och sedermera Loris Malaguzzi, Reggioförskolans grundare i Italien. I och med
detta tar avhandlingsförfattaren avstånd från den inom förskolan etablerade
Fröbeltraditionen och den grundläggande tron på det fria, skapande och lekande
barnet, ”barnet som natur”. Lindahl, 2002, s.16-17, 40-41, 48. Se även Widebäck,
1998, s. 18; Ahlner Malmström 1998, s. 6; Björn, 1996, s. 173; Löfstedt, 2001,
s. 208 f.

467 I Lindahls avhandling förekommer begreppet konstruktionism. Ur ett (social)-
konstruktionistiskt perspektiv betonas särskilt språkets och interaktionens roll.
Det är genom språket som något framträder. Förklaringar till fenomen står
därmed att finna i den sociala interaktionen. Lindahls användning av konstruk-
tionism innefattar det språkligt relationella förhållandet mellan lärare, elever,
undervisning och lärande. Lindahl, 2002, s. 22-29.

468 Särskilt Lindahl visar i sin studie på de starka beröringspunkterna mellan mening,
motiv och situation i relation till kunskapstillägnandet. Lindahl, 2002, s. 29,
79-81, 96-97, 106-107.

469 Studiens fokus ligger visserligen på relationen mellan individ och lärandemiljö,
men de lärandesituationer som beskrivs och analyseras handlar om att läsa och skriva.

470 Nyström, 2002, s. 21.
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Vygotskijs teorier om språk och tänkande, zonen för proximal utveckling
(ZPD) och betydelsen av pedagogisk guidning. Ett sociokulturellt raster
läggs på Bernsteins beskrivningar av pedagogiska skeenden i termer av synlig
och osynlig pedagogik, klassifikation och inramning.472 Nyström menar att
en ändamålsenlig, god och elevanpassad pedagogik utmärks av både styrda
och kontrollerade samt friare arbetssätt. I princip gäller att barn med en
mer komplicerad inlärningsgång behöver guidas genom ett mer strukturerat
undervisningsupplägg med tydlig sekvensering och kontroll.473 Hon identifierar
tre kategorier av elever i läs- och skrivinlärningssammanhang: löpare, gångare
och strävare. Löparna får bekräftelse och uppmuntran genom att de har ”den
erfarenhet som krävs för att ta till sig den skriftspråkliga praktik som erbjuds
[…]”.474 Gångarna och strävarna utmärks av ett ”improduktivt beteende”
och behöver särskild bekräftelse och uppmuntran genom stimulans, guidning,
struktur.475 Nyström argumenterar för skärpta insatser i kombination med
varierande verktyg till hjälp för de barn som befinner sig i riskzonen.476 I den
avslutande diskussionen framgår att en god läsutveckling kan främjas av
medvetna och metodiskt uppbyggda undervisningsprogram där bland annat
språklig medvetenhet tränas. Vidare föreslår hon flexiblare läsinlärnings-
metoder, förändrade arbetsuppgifter och utbytta läromedel för att skapa
motivation och intresse hos oengagerade elever.477 Barnen ska vidare etablera
en vana vid att reflektera över sitt eget lärande i förhållande till såväl skolkontext
och undervisningsinnehåll.478 Nyström finner att just metakognition är ett
eftersatt område i de miljöer som studeras.479

Elisabeth Sandström Kjellin (2002) Läsutveckling i ett helhetsperspektiv. Fjorton
barns läsutveckling under första och andra skolåret.480 Författaren är svensklärare

471 Nyström, 2002, s. 35-39.
472 Nyström, 2002, s. 25-34.
473 Nyström, 2002, s. 172-176, 184, 187-188, 190.
474 Nyström, 2002, s. 170.
475 Nyström, 2002, s. 171-172, 178-179, 190.
476 Nyström, 2002, s. 192-193.
477 Nyström, 2002, s. 140, 151, 163, 173-174, 190.
478 Nyström, 2002, s. 194-196.
479 Nyström, 2002, s. 178.
480 Kommentar angående författarens användning av begreppet ”helhetsperspektiv”.

Inom skolans praktik används ”helhetssyn” eller helhetsperspektiv med avsikt
att uppmärksamma det mångfaktoriella och komplexa. En forskare däremot
väljer utblickar för att i enlighet med sitt syfte uppmärksamma vissa saker och
bortse från andra. Naeslund skriver, ”forskning innebär att man sätter en lupp
för det ena ögat och en lapp för det andra”, Naeslund, 1997, s 9. Asplund menar
att varje synsätt är selektivt. Ett synliggörande sker på bekostnad av att annat
osynliggörs. Asplund använder sig av begreppen ”aspektseende” och ”aspekt-
blindhet”. Asplund, 1985, s. 27, 30, 43-44, 74; 1988, s. 14.
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med specialpedagogisk skolning. Syftet med studien är att via en mångfaktoriell
modell beskriva och förstå barns läsutveckling i förhållande till potentiell
och aktuell utvecklingsnivå i enlighet med Vygotskijs teori om zonen för
proximal utveckling (ZPD). Sandström Kjellins resultat omfattar bland annat
en diagnostisering av barns lingvistiska medvetenhet och en kartläggning
av barnets kognitiva, muntliga och skriftliga kompetens.481 Föräldraintervjuer
ger underlag för antaganden om betydelsen av ”hemmets läroplan” och
habitus.482 Lärarnas undervisningsstrategier förklaras vidare utifrån klassrums-
studier och intervjuer. Allt analyseras i syfte att visa på omständigheter som
kan ha betydelse för barns läsinlärande.483 I slutdiskussionen menar Sandström
Kjellin att den skriftspråkliga kompetensen var mycket god hos de mycket
goda läsarna, och omvänt mycket dålig hos de dåliga läsarna. Hon ser det
som en fördel om hemmen deltar i barnens läsinlärning. Det framgår även
att särskilt för barn med läs- och skrivsvårigheter är läraren en nyckelperson.484

Christina Danielsson (2003) Beginners Read Aloud. High versus Low Linguistic
Levels in Swedish Beginners’ Oral Reading. Danielssons avhandling bygger på
en kombinerad kvantitativ och kvalitativ undersökning av nybörjarläsares
strategier vid högläsning. Hon finner i sin genomgång av tidigare experimen-
tella forskningsresultat att det oftast är läsning av enstaka ord som används
vid läsundersökningar för att kartlägga barns möjligheter att hantera ljud
och bokstav, stavelser och helordsläsning. Danielsson kan i sin undersökning
visa på att barn använder sig av parallella strategier i en strävan efter att inte
enbart öva en färdighet, utan också förstå vad de läser. Danielssons avhandling
innefattar fyra studier. I den första och andra studien fokuserar författaren
på lingvistiska konsekvenser av läsfel, samt om läsaren korrigerar sin läsning
och i så fall med vilket resultat. Resultatet visar att nonsensord korrigeras i
högre grad än de som innehållsligt passar in i sammanhanget.485

481 Sandström Kjellin, 2002, s. 48, 52.
482 Författaren hänvisar till Bourdieus definition av habitus: ”… system av dispositioner

som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen.
Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva
minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människans kropp och sinnen”.
Sandström Kjellin, 2002, s. 27.

483 Sandström Kjellin, 2002, s. 46-48.
484 I Skolverkets utredning Att lämna skolan med rak rygg rekommenderas formule-

ringen, elever i svårigheter, detta för att lägga betoningen på att problemen är
situerade och kontextuella, och inte med nödvändighet något av naturen givet,
SOU 1997:108, s. 51-52, 316-317. Se också Hjälme, 1999, s. 268. Här inbegrips
en relationell ståndpunkt med beröringspunkter till det situationella lärandet.
Se även Björn, 1996, s. 164-166; Nyström, 2002, s. 183 f.

485 Danielsson, 2003, Study I, s. 412-413.
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Danielsson menar att vissa feltyper som förekommer när barnet läser, direkt
kan relateras till det enskilda barnets läsutveckling.486 De mindre vana läsarna
gör fler fel som leder till verkliga ord, men med inkorrekt syntax, detta trots
att de är medvetna om såväl syntax som ordbetydelse. Alltså, om ordet passar
in ignoreras felläsningen.487 Resultatet av den tredje studien visar att på ordnivå
kan relativt enkla, men för barnen obekanta ord leda till felläsningar.488 Den
fjärde studien visar att barnen varken blir hjälpta eller störda av information
utöver ordnivå. Vid felläsning kan de däremot söka efter kontextuella led-
trådar.489 Danielsson föreskriver inget metodiskt vägval. Resultatet visar inte
på ett antingen eller vad det gäller ”bottom up”- eller ”top down”-processer.490

Hon har likväl kunnat visa på att barnet använder sig av en kombination av
strategier som involverar alla nivåer från enskilda ljud till stavelser och helord.491

Den andra läsningen (a): Skriftspråk och läsning

I takt med att man lär känna landskapet ökar ens möjligheter
att undersöka det.492

Som redan framgår av min rubrik kommer jag att följa två spår. Först
analyserar jag (a) ”Skriftspråk och läsning” och sedan (b)”Bildspråk och text-
skapande”. I läsningen tematiserar jag, via rubriker som återkommer i (a)
respektive (b) ett antal fenomen som ”framträder” i de elva avhandlingarna.
Jag utgår från att när något framträder så görs det alltid i förhållande till
något annat. Det vill säga, något kan visa sig genom att det sägs, hur det
sägs och i vilket sammanhang sägs, men också genom att något inte sägs.

486 För identifiering av ”feltyper” i barnets läsningar, använder sig Danielsson av
Langes transkriptionsmodell. Danielsson, 2003, Study II, s. 2. Jag ser likheter
med Clays observationsguide för lärare. Clay uppmanar läraren/forskaren att
göra parallella noteringar när det enskilda barnet läser för att därigenom få ett
underlag för analys av avkodnings- och förståelseaspekter. Clay, 2002.

487 Danielsson, 2003, Study II, s. 9-11
488 Danielsson, 2003, Study III, s. 445-449.
489 Kontextuella ledtrådar är ett kontroversiellt ämne i läsinlärningssammanhang.

Faran som diskuteras är då huruvida barnet gissar istället för att använda sig av
framkomliga avkodningsstrategier. Danielsson, 2003, Study IV, s. 13-16.

490 Begreppen avser relationen helhet/del och del/helhet i förhållande till läsmetodiska
program och/eller barnets lässtrategier. Se även kommentar i samband med
presentationen av Ahls studie.

491 Danielsson, 2003, s. 24.
492 Carlgren & Marton, 2000, s. 195.
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Inledning
Skolstarten innebär av tradition en medveten och ofta strukturerad strävan
från skolans håll att bjuda in barnet i läsarnas och skrivarnas klubb.493 Nedan
reder jag ut pedagogiska och didaktiska aspekter på skriftspråk och läsning
med hänvisning till avhandlingsförfattarna Ahl, Danielsson, Hjälme, Nyström
och Sandström Kjellin. Mina kapitelrubriker tematiserar materialet i enlighet
med mitt syfte att undersöka vilka prioriteringar och bärande perspektiv
kring lärande och undervisning som dominerar inom diskursen. Vilka
aktiviteter beskrivs? Hur förklaras villkoren för, och resultaten av, aktiviteterna?
Författarna redovisar resultat som på olika sätt berör undervisningsinnehåll,
lär- och läsprocesser, läsmetoder och lärandemiljöer. Nyström ger exempel
på skrivsituationer i sitt empiriska material men har likväl, enligt min mening,
med lärandemiljön som utgångspunkt, tydligt fokus på läsning. Detta
framgår av såväl hennes forskningsgenomgång som av hennes efterföljande
kartläggning och analys av barnens läsförmågor.

I sammanhanget kan nämnas att avhandlingsförfattarna Björn, Fahlén och
Widebäck, som ingår bland de författare vars texter jag analyserar under
rubriken ”Bildspråk och textskapande” i ”Den andra läsningen (b)”, visserligen
berör läsprocesser och läsundervisning, men då mer som aspekter av skrift-
språklighet i samband med skrivande.

De olika författarna hänvisar till varandra enligt figur här nedan.494

Figur 5. Figuren anger hur de olika författarna hänvisar till varandras studier. Pilarnas
riktning visar att exempelvis Nyström hänvisar till Ahl, Hjälme, Sandström Kjellin
och Fahlén. Danielsson hänvisar till Hjälme. Författare i kursiv, Björn och Fahlén har
placerats i det andra spåret, ”Bildspråk och textskapande” (b).

493 Uttrycket ”läsarnas och skrivarnas klubb” återfinns i Understanding reading. Smith,
2003, s. 230. Smith hänvisar i sammanhanget till sin bok med titeln Joining the
Literacy Club. Smith, 1988.
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Linjär ordning och rumslig orientering
Läsning är en kulturell artefakt med biologisk grund som kräver basala
hjärnfunktioner, sammanfattar Nyström med hänvisning till Høien och
Lundberg.495 För att kunna läsa och förstå en text måste barnet kunna behärska
vissa fundamentala delar. Läsinlärning har av tradition en stark bindning
till begreppet mognad och skolstart. Denna koppling har allt mer kommit
att kompletterats med andra, socialt och kulturellt bundna förklaringar till
vad som tillsammans möjliggör en god läsutveckling.496 Vetskapen om att
barn i allmänhet har läserfarenheter som ligger långt före formell skolstart,
har i kombination med forskningsrön kring språklig medvetenhet bidragit
till argument för att en mer flexibel lässtart i hög grad kan motiveras utifrån
språkliga grunder497. Ahl menar att variationen av elevernas kompetens har
kommit att bli ett för lärarna svårhanterligt pedagogiskt problem, inte minst
i ålderheterogena grupper. Nivågrupperingens fördelar är då att en kunskaps-
mässigt homogen indelning av eleverna gör det lättare att undervisa i samman-
hållen grupp. Författaren varnar samtidigt för negativa konsekvenser. Framför
allt kan barnen i lågpresterande grupper uppleva gruppkonstellationen som
ett misslyckade.498 Också Nyström menar att de barn som kommit mindre
långt i sin läsutveckling kan gynnas av ett differentierat undervisnings-upplägg
där det inte förutsätts att alla ska lära sig samma saker samtidigt.499

Barns läsning förklaras ofta som en stadieutveckling. I en sådan beskrivning
föregår pseudoläsning och logografisk läsning den alfabetiska läsningen som
sker enligt gängse avkodningsprinciper. Det senare avser alltså en läsning
där läsaren klarar av att hantera sammanljudningsprincipen. En vanlig och
accepterad beskrivning omfattar just dessa tre stadier: ett logografiskt-visuellt,
ett alfabetiskt-fonologiskt samt ett ortografiskt-morfemiskt stadium.500

Ahl förklarar att läsinlärningen kan ske antingen genom inlärning av färdig-
heten och den språkliga formen isolerad från ett meningsfullt sammanhang,
eller i ett meningsfullt sammanhang.501 I Ahls beskrivningar av lärares metodiska

494 Nyströms hänvisning till Sandström Kjellin framgår inte av hennes referenslista.
Hänvisningen återfinns i Nyström, 2002, s. 41.

495 Nyström, 2002, s. 191, 35 f.
496 Ahl, 1998, s. 7, 12; Nyström, 2002, s. 36-37.
497 Ahl, 1998, s. 7-10.
498 Ahl, 1998, s. 3, 224-225.
499 Nyström, 2002, s. 187-190.
500 Se exempelvis Nyström, 2003, s. 75; Sandström Kjellin, 2002, s. 31-32. Se även

Challs faser i min kunskapsöversikt i kapitel I under rubriken Läsinlärning som
utveckling och/eller lärprocess.
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program för läsundervisning, framgår att de lärare som ingår i hennes studie,
med vag hänvisning till aktuell forskning, försöker föra samman färdighets-
tränande moment med ett meningsfullt innehåll.502 Nyström tydliggör mer
explicit att barnets förmågor och effektiva lästekniska strategier utvecklas i
ett socialt samspel genom undervisningsprogrammens planmässiga utformning
i en, enligt henne, rätt organiserad undervisning i kombination med att
barnet har en god självbild.503

Som också framgått i min kunskapsöversikt, hävdar Hjälme att svensk
läsinlärning alltsedan 1970-talet följt två huvudlinjer. Dessa kan enligt henne
relateras till det metodiskt-praktiska hantverket, och förklaras som ett uttryck
för antingen en vetenskapsteoretisk eller en samhällsideologisk och utbildnings-
politisk orientering.504 Hänvisningar till dessa linjer förekommer mer eller
mindre uttalat i de avhandlingar som ingår i min egen studie. Till en veten-
skapsteoretisk position hänför Hjälme de svenska läsforskarna Eve Malmquist
och Ingvar Lundberg. En samhällsideologisk och utbildningspolitisk orien-
tering får enligt henne representeras av pedagogen Åke Edfeldt.505 I samman-
hanget är det relevant att nämna att en frekvent referens, även i övriga
avhandlingar, är Lundberg. Han äger sedan drygt ett par decennier, ur ett
svenskt och internationellt perspektiv, ett starkt erkännande för sina
forskarinsatser tillsammans med sina forskarkollegor. Läsinlärning, språklig
medvetenhet, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är områden som han har
utvecklat.506 Det tycks som om Lundberg under de senaste decennierna hållit
i den murslev som bidragit till att mura den grund som svensk läsforskning
idag kan sägas vila på.507 I kapitel III får jag anledning att återkomma till
Lundberg i samband med att läsdiagnosen som identifieringsredskap
diskuteras.

501 Ahl, 1998, s. 6, 268-273. Se även Hjälme, 1999, s. 273 angående syntetiska och
analytiska inslag.

502 Ahl, 1998, s. 265-267, 274-276.
503 Nyström, 2002, s. 17-19.
504 Hjälme, 1999, s. 49-50, 76-77, 247 f.
505 Hjälme, 1999, s. 77. Se även min kunskapsöversikt i kap I.
506 Ett projekt som särskilt uppmärksammats är ”Bornholmprojektet”. Projektet

startade 1985, syftet med projektet var att dokumentera sambanden mellan
språklig medvetenhet, läsutveckling och strukturerad språkträning via pedagogiska
språklekar. ”[…] Bornholmsprojektet.// . De är alldeles uppenbarligen så att det
har ett massivt stöd nu från massor med undersökningar …” ”Bornholm är ju det
första man tänker på … … … … det är ju så självklart hela Bornholmstänket,
den fonologiska medvetenhetspedagogiken”. Rapport 2003-09-05, s. 45. (Kursiv
även i källan.)
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Metodfrågan har inte sällan kommit att framstå som en positionering där
läsbygget antingen handlar om att med start vid gjutandet av grundstenarna
i en ”bottom up”-modell, arbeta sig uppåt våning efter våning i en hierarkisk
ordning. Eller om en ”top down”-modell där bygget redan finns på plats
och utsikten bestämmer vad som ska göras. Ahl försöker retrospektivt förankra
de olika positionerna genom att placera dem inom Piagets respektive Vygotskijs
teoretiska ramar.

Medan en bottom up-process kan hänföras till Piagets generella
stadieteori, dvs. idén om en stegvis utveckling av generella tanke-
mönster, som strukturerar individernas inlärning och förståelse,
så kan en top down-process hänföras till Vygotskij och den
ryska kulturpsykologiska forskningen.508

Enligt Hjälme är det centrala inte huruvida läraren känner till att det finns
olika metoder och blandar dem. Det avgörande är huruvida läraren är klar
över grunden till olika ställningstaganden och har insikter i hur olika processer
samspelar.509 Hjälme förklarar att praktikers förhållningssätt och läsmetodiska
grepp måste grundas i en flerdimensionell och tvärparadigmatisk teorigrund.510

Också Nyström understryker att än viktigare än val av metod är vad läraren
verkligen gör med metoden.511 Nyström utgår från, med hänvisning till
bland andra Fahlén, att ett balanserat program med inslag från olika metoder
är att rekommendera. Den ultimata metoden finns inte, däremot behövs
att det inom det läsmetodiska programmet finns möjligheter för barnet att
få en vana i att hantera olika lässtrategier.512

507 De hänvisningar som jag har funnit till Lundberg i de olika avhandlingsstudierna
är: Lundberg, I. (1979, 1982, 1984, 1989, 1991, 1994, 1997, 1999); Bjaalid,
I.-K., Høen, T. & Lundberg, I. (1997); Høen, T. & Lundberg, I. (1988, 1990,
1992, 1997, 1999, 2000); Høen, T., Lundberg, I. & Stanovich, K.E. (1995);
Høen, T., Lundberg, I. & Bjaalid, I.-K. (1995); Häggström, I. & Lundberg, I.
(1993, 1994); Jacobson, C. & Lundberg, I. (1995); Lundberg, I., Olofsson, Å.
& Wall, S. (1980); Lundberg, I., Frost, J. & Petersen O. (1988); Lundberg, I. &
Linnakylä, P. (1992); Miller Guron, L. & Lundberg, I. (under tryckning 2003);
Tornéus, M., Taube, K. & Lundberg; I. (1984); Svensson, I., Jacobson, C. &
Lundberg, I. (2001). Förutom de avhandlingsförfattare som redovisas i denna
läsning (a), se även Ahlner Malmström, Fahlén och Widebäck i läsning (b).

508 Ahl, 1998, s. 34, not 99.
509 Hjälme, 1999, s. 273-274.
510 Hjälme, 1999, s. 272.
511 Nyström, 2002, s. 147.
512 Nyström, 2002, s. 146-147.
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I Ahls, Sandström Kjellins och Nyströms studier uttrycks idéer som visar
att de lärare som författarna hänvisar till, åtminstone indirekt har anammat
idén om ”konsensus” kring läsmetodiska program. Det innebär inte med
nödvändighet att lärarna har konfronterats med konsensusbegreppet. Enligt
min mening skulle det också kunna vara så att lärarna har uppfattat de
signaler som lett till idén om konsensus, då i mening att ingen metod ges
företräde framför någon annan. I Sandström Kjellins studie berättar en lärare
att hon ibland tar lite Witting och ibland tar lite LTG! I Ahls studie beskriver
en lärare hur hon plockar vissa metodiska russin. I Nyströms studie använder
sig den ena läraren av syntetisk metod med analytiska inslag. Den andra
läraren använder analytisk metod med syntetiska inslag. Det hela beror då,
enligt lärarna, på barnen i situationen.513 Också förklaringen angående
barnets strategier för att lära sig läsa och skriva visar hur Myndigheten för
skolutveckling strävar efter att tona ner ett antingen eller förhållande genom
att skriva fram värdet i såväl syntetiska som analytiska strategier.

Att lära sig läsa och skriva handlar om att förstå att det talade
språket kan delas in i mindre delar ”meningar, ord och språkljud
(fonem)” som kan symboliseras med bokstäver. [...]  Det finns
många sätt att lära sig detta på. Man kan starta i helheten, i en
text, för att tillsammans med barnen bryta ner den i meningar,
ord och till sist språkljud (analytisk metod, baserad på utljud-
ning). Man kan också starta i den minsta beståndsdelen, i
språkljuden, och sedan successivt sätta ihop dem till enkla ord,
meningar och texter (syntetisk metod, baserad på ihopljudning).
[...] man både kan och bör gå båda vägarna.514

Danielsson menar att allteftersom läsutvecklingen framskrider minskar
kontextberoendet samtidigt som dörren står på glänt för tidigare läsbeteenden,
eller låt säga stadier, som back-up strategier. Danielsson förklarar på följande
sätt:

One interesting finding in the present investigation is the fact
that these readers – regardless of reading ability – used different
strategies when decoding different kinds of words. This is a
result models of reading generally would not predict. In models
of reading development, beginners are thought to pass through
different stages in which qualitatively different reading strategies
can be observed.515

513 Sandström Kjellin, 2002, s. 148; Ahl, 1998, s. 98; Nyström, 2002, s. 148.
514 Rapport, 2003-12-03, s. 102.
515 Danielsson, 2003, s. 69.
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Ahl utgår i sin studie från Bernsteins teori om synlig respektive osynlig
pedagogik i termer av stark eller svag klassifikation respektive inramning
för att synliggöra lärarnas principer för den egna läsundervisningen. Hon
anger motiv för en ”synlig” läsundervisning genom att beskriva en explicit
tydliggjord sekvensering där barnet, just våning efter våning, blir medvetet
om vilka kriterier som gäller och därmed vet var det kompetensmässigt står.516

Som ett konkret exempel på hennes resonemang framgår att ett sekvenserat
läromedel, exempelvis en läslära, kan, enligt henne, ha en viktig funktion
för att minska barnets frustration inför det oförutsedda. Ahl menar att det
sekvenserade upplägget i läromedlet kan leda till att lärarens kontroll ökar
och förberedelsetiden minskar.517 Nyström, liksom Ahl, använder sig av
Bernsteins teorier om synlig och osynlig pedagogik. Hon utgår då från att
barns bristande förståelser kring det egna lärandet delvis kan förklara varför
barnet som ännu inte kommit så långt i sin läsutveckling uppvisar slentrian-
mässiga och på annat sätt problematiska lärbeteenden. Nyström efterfrågar
en synlig undervisningskultur som omfattar barnets möjligheter att reflektera
över och framför allt förstå sitt eget lärande.518 Hon förordar med andra ord
en lärmiljö som kan tillvarata och utmana barnets förmåga att lära sig att
lära.519

Ahl menar att de formella läskontroller som förekommer i de ”barnskolor”
hon möter är ett uttryck för det allmänna skolväsendets sekvenseringsregler
som utvecklats ur myndighetens ansvar för att på såväl nationell som lokal
nivå kontrollera och därmed synliggöra kunskaps- och färdighetsnivån hos
eleverna. Läsfärdigheten ska så att säga ”bekräftas på papper”.520 I samman-
hanget kan nämnas att Ahls resultat till viss del bygger på genomförda
läskontroller. Hon utvecklar ett resonemang som handlar om att eleverna
både ska utvecklas i egen takt och hinna ikapp, vilket också innebär att
tidsaspekten får betydelse. När barnen har möjlighet att välja arbetsuppgifter
handlar valen ofta om att klara av att hantera ordningsföljd och takt, ”pacing”
mer sällan om val av innehåll.521 Även Nyström nämner ”pacing”, och då

516 Ahl, 1998, s. 238.
517 Ahl, 1998, s. 204-205.
518 Nyström, 2002, s. 20, 142, 148, 163, 178, 190.
519 Nyström, 2002. Se även Ahl, 1998, s. 221-222. Jämför Kullberg, 1991, Learning

to learn to read och Liberg Learning to read and write, 1990.
520 Ahl, 1998, s. 212-213. Även flera av de övriga avhandlingsförfattarna använder

läsdiagnosen, eller ”papperets bekräftelse” som ett delresultat eller ett utgångsläge
för sina studier.

521 När Ahl och Hjälme skriver om ordning och syftar på ”turordning” respektive
”tidsmässig avgränsning”, använder de sig av det engelskans ”pacing”. Ahl, 1998,
s. 65, 89, 122-123, 218, 236-237. Se även Hjälme, 1999, s. 257.
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som en aspekt av lärarens styrda erbjudanden i form av pseudoval eller
styrval i olika färdighetstränande aktiviteter.522

Sammanfattande tolkningar
Läsinlärning har här framför allt beskrivits som en sekventiellt uppbyggd
färdighet och aktivitet, där undervisningen ska präglas av ordning, struktur
och tidsmässiga avgränsningar. Lärarens kompetens omfattar bland annat
praktiska kunskaper om metoder, men också om de bakomliggande teorierna
för dessa. Begreppen ordning och struktur är tillämpliga för att beskriva lärarens
undervisningskompetens, förklara läsprocessen och motivera kontroll av
barnets kunskaper och färdigheter.

För en gynnsam läsutveckling krävs, framför allt enligt Danielsson, att läs-
ningen utvecklas till en synkron problemlösningsprocess där barnet upp-
muntras att förlita sig på olika strategier. Barnet lär sig alltså att hantera
läsningens olika avkodningsprinciper samtidigt som det pragmatiskt tolkar,
associerar och organiserar sin förståelse. Läraren å sin sida ska genom noggrann
kontroll och balanserade läsprogram förvissa sig om att barnet använder sig
av framkomliga strategier och undviker det man uppfattar som problematiska
lärbeteenden.

Även om de läsmetodiska diskussionerna uteblir hos de olika avhandlings-
författarna, så tycks det mig som om rekommendationerna handlar om att
läraren i sin undervisning, utifrån en ordnad form samtidigt måste kunna
hantera ett oordnat innehåll för att kunna bejaka och tillvarata barnets
lärstrategier.

Ett vidgat språk- och textbegrepp
Det ska visa sig svårt att överhuvudtaget hitta exempel där avhandlings-
författarna reflekterar över språk och text utifrån ett vidgat perspektiv.
Sandström Kjellin studerar en- och tvåspråkiga barns grundläggande
kommunikationsfärdigheter och skicklighet i att ta till sig ett kunskaps-
förmedlande språk. Hon lyfter då också indirekt fram betydelsen av andra
medieringsformer än det talade och skrivna språket genom att föreslå ett
komplementärt lärandeperspektiv. Utgångspunkten är att barn kan ha andra
intelligenser och talanger än de goda läs- och skrivfärdigheter som skolan
traditionsenligt uppmuntrar. Barn med svårigheter av dyslektisk art har ofta
andra begåvningar och som Sandström Kjellin skriver ”… kanske andra
språkliga begåvningar, än dem som skolan premierar”:

522 Nyström, 2002, s. 160-161.
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… de kan till exempel vara duktiga berättare och duktiga lyssnare
och duktiga på att upprätthålla muntlig kommunikation. De
kan också ha exempelvis en estetisk eller musikalisk begåvning.523

Sandström Kjellin ser potentialen i ett förhållningssätt som tar hänsyn till att
barnet både kan ha olika kompetenser och begåvningar. I detta anas en under-
liggande problematik som inte fullt ut reds ut. Likväl, menar jag, att hon
med sitt exempel indirekt gör oss bekanta med den potentiella möjligheten
att diskutera ett ”vidgat språkbegrepp” också inom läs- och skrivfältet.524

Sandström Kjellin möter i sin studie barn som tycks ha problem med under-
visningsspråket. Hon berör då av uppenbara skäl det faktum att ett stort
antal barn i den svenska skolan har annat språk än svenska som sitt modersmål.
I sammanhanget kan då nämnas att Myndigheten för skolutveckling mer
ingående reder ut vikten av att den svenska skolan klarar av att möta förändrade
samhällsstrukturer och kommunikationsmönster. Rapporten har ett längre
kapitel med rubriken Modersmål och svenska som andra språk. I ett särskilt
kapitel i rapporten redogörs för tillämpningen av ett ”vidgat språkbegrepp”.

Förändringarna i kommunikationsmönster ”tillsammans med
andra samhälleliga förändringar” visar på behovet av en dyna-
misk teori för språk och kommunikation. [...] Att i begreppet
språk också innefatta icke-verbala språk brukar ibland benämnas
”det vidgade språkbegreppet”.525

Sandström Kjellin menar att den språkliga gemenskapen, som består av såväl
verbala som ickeverbala kommunikativa koder är betydelsefull. Hon avser
här t.ex. gester, ansiktsuttryck, paralingvistiska ljud, fysiskt avstånd och
klädsel.526 Det blir dock uppenbart att Sandström Kjellin, i sin analys, alltjämt
inordnar barnen efter läsdiskursens gängse kunskaps- och färdighetskriterier
framför att problematisera barnets kommunikativa preferenser på de sätt
som hon själv efterlyser. Barnen kategoriseras utifrån kriterier som duktiga
elever eller svaga elever med särskilda behov. Sandström Kjellin beskriver
barn med dåligt ”skriftspråkligt sinne” och identifierar ”speciella barn”,
”riskelever” eller barn som befinner sig ”i riskzonen”.527 Ovanstående kan
jämföras med Nyström som väljer att göra en indelning utifrån barnens
lärbeteenden kopplade till den specifika praktiken. Löparna är, enligt Nyström

 ^

523 Sandström Kjellin, 2002, s. 23.
524 Sandström Kjellin, 2002, s. 97, 170.
525 Rapport, 2003-12-03, s. 14-15.
526 Sandström Kjellin, 2002, s. 27, 166. Vi kan här välja att tala om olika teckenkoder.
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de barn som konstruktivt tar sig an sina läs- och skrivuppgifter. De har
enligt henne den ”erfarenhet som krävs för att ta till sig den skriftspråkliga
praktiken”.528 Gångarna är den ambivalenta grupp som genom att ”följa
John” arbetar ytinriktat och mekaniskt. Strävarna har, i motsats till löparna,
svårt att förstå och hantera den erbjudna praktiken vilket direkt visar sig i
läs- och skrivförmågan.529

Såväl Sandström Kjellin som Nyström efterfrågar andra inslag i undervisningen
än vad de tycker sig se inne i klassrummen. Deras resonemang följer då
stundtals skilda vägar. Sandström Kjellin pendlar mellan att beskriva barnet
som varande eller blivande i förhållande till undervisningssituationen. Som
en konsekvens av hennes tillämpning av Bourdieus habitusbegrepp, menar
hon att barnets kunskapsutveckling både är och inte är ett resultat av den
undervisning som bedrivs. På grund av eller trots detta är läraren en nyckel-
person, särskilt för de barn som har svårigheter med sin läs- och skriv-
inlärning.530

Nyström utgår från att barnens beteendemönster grundläggs snabbt, och att
ett inlärt mönster kan vara svårt att bryta.531 I hennes studie, liksom i övriga
avhandlingar som ingår i mitt källmaterial, finns återkommande exempel
på aktiviteter eller resultat av aktiviteter som enligt min bedömning innebär
att barnen övas i att handla mekaniskt. Förklaringarna till gynnsamma respek-
tive ogynnsamma läsbeteenden har orsaker som ömsom kan sökas i barnet
självt, ömsom i undervisningens utformning. Ahl kommer i sin diskussion
fram till att samtliga barn i de undersökta ”barnskolorna” utvecklas, såväl i
kunskaps- som färdighetshänseende, utifrån sina förutsättningar vid
skolstarten.532

Sammanfattande tolkningar
I min läsning finner jag som framgått inga direkta belägg för att avhandlings-
författarna ser det relevant att diskutera ett vidgat textbegrepp i samband

527 Sandström Kjellin, 2002, s. 22, 68-144. Sandström Kjellin använder sig här av
Bourdieus begrepp ”sinne”. Bourdieu tillämpning av begreppet avser att ”praktiskt
sinne” och som kan förstås i förhållande till begreppen ”minne” ”habitus”.
Angående ytterligare förklaringar kring barn med läs- och skrivsvårigheter se
exempelvis Hjälme, 1999, s. 265-270; Ahl, 1998, s. 179-181, 221; rapport,
2003-09-05, respektive, 2003-12-03, s. 72-95.

528 Nyström, 2002, s. 170.
529 Nyström, 2002, s. 170-173.
530 Sandström Kjellin, 2002, s. 173.
531 Nyström, 2002, s. 142, 173-174, 190.
532 Ahl, 1998, s. 274.



 133

med läsinlärning. I förekommande fall framhålls dock betydelsen av att
tillvarata barnets olika begåvningar och/eller kompetenser. Bilden av barnet
som kunnigt och kompetent blir diffus, då barnet ur ett formellt skriftspråkligt
perspektiv just brister i kompetens. Det tycks vara svårt för de forskare som
har ambitionen att gå utanför gängse indelningsgrunder och kriterier att
parallellt kunna tillämpa fungerande teoretiska redskap och undersöknings-
metoder för att i handling kunna fullfölja intentionen att också bidra med
komplementära perspektiv. Mot bakgrund av de olika avhandlingstexterna
i kombination med den sammantaget bristande förankringen i kunskaps-
översikten från Myndigheten för skolutveckling, framstår tillämpningen av
ett vidgat textbegrepp som tämligen ointressant och ännu kraftlöst inom
diskursen.

Bildens och textens överskridande funktioner
De avhandlingsförfattare som har fokus på läsprocess och läsundervisning
har alla medvetet eller omedvetet valt att inte diskutera bilder som en särskilt
betydelsefull aspekt av läs- och skrivprocessen. Ahl nämner visserligen helt
kort att i de läsmetodiska program där innehållet ges företräde framför formen,
tas viss hänsyn till att barnets ritande, berättande och skrivande är av betydelse
för läs- och skrivprocessen.533 Nyström ser bilden som en illustration som
kan stödja det skriftspråkliga berättandet. Hon menar att bild och text till en
början kan utgöra varandras förutsättningar, men allt eftersom barnets läs-
utveckling fortskrider så bryts också barnets beroende till bilden.534 Ahl
använder sig av metaforen att ritandet kan ses som ”en rot bland andra skrift-
språksrötter”.535 I de skrivsituationer som Ahl och Nyström möter får barnen
ofta själva rita eller klistra in urklippta bilder för att sedan skriva till bilden/
bilderna i sina skrivhäften.

Utifrån en kognitiv utvecklingsteoretisk kunskapssyn ligger det nära till
hands att tolka författarnas återhållna intresse för bilden som ett uttryck för
att den snarast ses som ett övergående eller passerat stadium i skriftspråks-
sammanhang. Alltså, beroendet till bilden bryts eller bör brytas när skriftspråket
tar över.536 En annan rimlig förklaring kan vara att bilder kommit att betraktas
som ett direkt hinder för en gynnsam läsutveckling.537 Hjälme hänvisar till
psykologen Hans Åkerblom när hon förklarar komplikationen med bilder
i den första läsinlärningen:

533 Ahl, 1998, s. 112.
534 Nyström, 2002, s. 80-87, 91, 161.
535 Ahl, 1998, s. 112.
536 Nyström, 2002, s. 161.
537 I min kunskapsöversikt framgår att tanken inte är helt grundlös.
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Han inser att bilden har betydelse för läsmotivationen men
tar ändå avstånd från den i den första läsinlärningen. Han
menar, att hjärnan riskerar att få alltför mycket information
om det också finns bilder, att detta kan leda till att hjärnan
värjer sig genom att begränsa synfältet, och att det därmed
finns en risk för tunnelseende.538

Hjälme menar att Åkerblom är emot bilder i läsinlärningssammanhang,
åtminstone om bilderna ligger till höger om texten.539 Med fortsatt hän-
visning till Åkerblom skriver Hjälme: ”Om ett synfält som på grund av bild
på textsidan krympts sägs: ’Det är nästan som att titta genom en strut’”.540

Hjälme lämnar det något kryptiska uttalandet utan fortsatt kommentar. Är
det verkligen så att synfältet ”krymps”? Vad händer om struten fungerar
eller används omvänt?

Av rapporten från Myndigheten för skolutveckling framgår att de diagnos-
instrument som lärare och forskare har att tillgå ger en statisk bild av eleven.
Diagnosen visar exempelvis ingenting om hur barnet är mottagligt för peda-
gogisk handling och delger heller inget om barnets inlärningsstrategier.541

Ahl, Nyström och Sandström Kjellin använder olika typer av diagnoser
som underlag för sina empiriska resultat. De flesta är utformade så att just
bilder utgör det direkta redskapet för att barnen ska kunna ange rätt svars-
alternativ. Bildernas betydelse i sammanhanget problematiseras dock inte
av författarna. De diagnoser, med bildinslag, som förkommer i de olika
studierna avser att bedöma barnets självbild, fonologiska förmåga, samt
avkodnings- och läsförmåga. Även den performansanalys som görs i två av
studierna, utgår från ett bildmaterial.542 Ravens matriser används av två av
författarna i syfte att mäta barnets problemlösningsförmåga respektive
kognitiva kompetens.543 Matriserna skiljer sig från det ikoniska bildmaterialet
genom att de är uppbyggda av geometriska figurer och abstrakta former.544

538 Hjälme, 1999, s. 138. Hjälme citerar Åkerbloms artikel i Lärartidningen, nr 23,
(1977) Barns läsinlärning. Rapport om den nyste forskningen. Artikelns tema är
hjärnforskning, lateralitet och dominans.

539 Hjälme, 1999, s. 163, 213.
540 Hjälme, 1999, s 169.
541 Rapport, 2003-12-03, s. 88-89.
542 Här avses ett test för analys av språkutveckling som bland annat används i sfi –

svenska för invandrare. Se Abrahamsson & Bergman (red.), 2005.
543 Matriserna är ett psykologiskt begåvnings- och personlighetstest. På grund av

dess utformning, som exempelvis inte kräver att den testade kan läsa och skriva,
anses testet vara kultur- och kunskapsoberoende.

544 Se Ahl, 1998; Nyström, 2002; Sandström Kjellin, 2003.
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Sandström Kjellins förklaring om ordläsning eller pseudoläsning bygger på
uppfattningen att barnet tolkar ungefär som när det känner igen en bild.545

Hon använder jämförelsen för att tala om att ”läsningen” ännu är lästekniskt
inkorrekt, även om barnet i sammanhanget finner den funktionell. Författaren
varnar här för att barnet kan uppöva en strategi för att lura sin omgivning
genom att gissa sig fram. Sandström Kjellin använder sig alltså av bildjäm-
förelsen som exempel för att förklara att barnet i lästeknisk mening är icke-
läsare. Det hindrar inte att hon samtidigt utgår från att bilder kan förekomma
som kommunikativa stöttor i läsundervisningen.546 Hon förklarar: ”När
Emil inte kände igen ’y’ gav specialläraren honom en kommunikativ stötta
genom att peka på Kalle Anka-bilden på väggen”. På bilden trutar den
kända figuren med munnen och säger Y.547 Exemplet här ovan anger ett sätt
att använda bilder i bokstavsinlärningssammanhang. Bilden används här,
möjligen något långsökt, för att motsvara ett specifikt bokstavsljud. I exemplet
tänks Disneyfiguren hjälpa barnet att uppfatta det sökta bokstavsljudet.

Myndigheten för skolutveckling efterlyser en teori som kan ta hänsyn till
att vi inte enbart är användare av språket utan också språkliga innovatörer
och kreativa språkanvändare. Myndighetens samtidiga förklaring om inne-
börden i ett vidgat språkbegrepp, har med hänvisning till de olika avhandlings-
texterna, och kunskapsöversiktens innehåll i övrigt, vag förankring inom
läs- och skrivdiskursen.

[V]i måste betrakta oss själva som flexibla och innovativa språk-
skapare, och inte bara som språkanvändare av ett i förväg fastlagt
och korrekt språk. [...] Att i begreppet språk också innefatta
icke-verbala språk brukar ibland benämnas ’det vidgade språk-
begreppet.548

545 Sandström Kjellin, 2002, s. 15.
546 Sandström Kjellin, 2002, s. 96, 98.
547 Sandström Kjellin, 2002, s. 91, 96. Min kommentar: Vanligare är att bilden eller

bokstavsplanschen, avbildar något som tillskrivs en mer tydligt överenskommen
benämning. Det initiala bokstavsljudet ska då leda barnet till den bokstav eller
det bokstavsljud som efterfrågas, Aa som i apa och Bb som i banan. Ytterligare
en variant är att det avbildade föremålet formmässigt liknar den aktuella bokstaven
och när föremålet benämns uttalas bokstavsljudet, ormens kropp ringlar runt
och formar bokstaven Oo. Förstärkningen blir på så sätt både visuell och auditiv.
Ovanstående principer förekommer ofta i läsläror och andra läs- och skriv-
träningsläromedel. Se kapitel I och IV.

548 Rapport, 2003-12-03, s. 13-14.
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Likväl kan bilder, som jag tolkar Myndigheten för skolutveckling, utgöra
konkreta exempel på verksamma stödstrukturer som kan bidra till barnets
fortsatta skriftspråksutveckling inte minst i samband med skrivande.

Barnens skrivande bygger många gånger på böcker och serier
de läst, TV- program de sett, sånger de sjungit osv. [...] De lånar
lite här och där och producerar egna texter. Erfarenheterna
från andra områden utgör således viktiga stödstrukturer i
skrivandet.549

Nyström använder inte begreppet stödstrukturer, men när hon skriver fram
betydelsen av erfarenhetsbaserad undervisning kan myndighetens budskap
kännas igen. Nyström menar att det är viktigt att barnet, i samarbete med
andra, via sin erfarenhet uppmuntras till att göra sig delaktigt i sitt eget
lärande. Det handlar, som jag uppfattar Nyström, om barnets vilja och
förståelse inför att lära sig och uttrycka sig i förhållande till lärarens lyhördhet
och kompetens för att också kunna möta barnet där det befinner sig.550

Exemplet här nedan ur Nyströms studie kan sägas styrka hennes krav på
barnets delaktighet i sitt eget lärande.

… verkar vid skolstarten inte så intresserad av arbetet i klass-
rummet. […] Både för att komma igång och fullfölja arbetet
behöver han stöd, t.ex. personlig assistans av någon av lärarna
(eller av mig när jag är där). Utom när han ritar och målar,
vilket han kan syssla med långa stunder. [...] Samtliga barn
ska med instruktioner från läraren genomföra ett antal uppgifter
som handlar om att måla eller kryssa för den längsta, den minsta
eller vilka föremål som är lika. Läraren säger […]

– måla de vägar som är lika breda
Samuel tittar och undrar – vad är lika breda? Han reser sig och
går

– nu går jag och snyter mig551

Nyström kommenterar senare att Samuel i exemplet här ovan ger intryck
av att vara tämligen ointresserad, omotiverad och osjälvständig skriftspråks-
användare som ger upp när han inte förstår. Den bild hon ger har giltighet
under de tre skolår som hon möter honom. Hennes reflexion är att Samuel

549 Rapport, 2003-12-03, s. 34.
550 Nyström, 2002, s. 188 f.
551 Nyström, 2002, s. 111.
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kanske skulle ”behöva andra verktyg och reflektera över hur dessa används”.552

Myndigheten för skolutveckling förklarar att barnets önskan att uttrycka
sig inte med nödvändighet behöver vara i överensstämmelse med vad barnet
självt klarar av att uttrycka.553 Myndigheten efterlyser därför, liksom Nyström,
en undervisningskultur där barnet i olika sammanhang uppmuntras att se,
förstå och hantera olika sätt att begripa och göra sig begriplig på. Av citatet
här ovan framgår dessutom att barnets önskan att uttrycka sig inte behöver
vara i överensstämmelse med vad läraren vill att det ska uttrycka eller göra.
Än mer komplicerat blir det när barnet saknar ord för att förstå vad läraren
förväntar sig att det ska göra.

Sammanfattande tolkningar
Kapitlet har handlat om bildens vaga roll inom diskursen. I de fall där
avhandlingsförfattarna överhuvudtaget nämner bilder framgår att de antingen
betraktas och hanteras som illustrationer eller som ”kommunikativa stöttor”
till texten. Det förekommer inga exempel där bild och text diskuteras som
en sammanhållen berättelse eller ett sammanhållet meddelande som också
kan bidra till något mer och kvalitativt annorlunda än om bilden eller texten
hanteras åtskilda. Bilder tycks visserligen förekomma i färdighetstränande
sammanhang, men författarna visar inget intresse för att vidare diskutera
vare sig kvalitet eller potential i de bilder som förekommer. Med förslagen
från Myndigheten för skolutveckling avseende stödstrukturer för lärande
och lanseringen av ett vidgat språkbegrepp kan dock anas en öppning mot
bilden som ännu outnyttjat potentiellt verktyg inom diskursen.

Från språkets innehåll till dess uttryckssida
Ahl skriver att språklig stimulans genom läsförberedande aktiviteter såsom
samtal, språklekar och högläsning motverkar den ”alienation” och det ”miss-
lyckande”, som elever med sämre förutsättningar att möta en ”visuell peda-
gogik” kan uppleva.554 Författaren redogör också för att språkövningar under
lekfyllda former verkligen förekommer i de olika barnskolorna. Övningarna
schemaläggs, och de ger ofta intrycket av att ha ett sekventiellt upplägg.555

Myndigheten för skolutveckling bekräftar uppfattningen att barnet behöver
språkträning genom uppmärksamhetsövningar där fokus ligger på språkets
och skriftens uppbyggnad.

552 Nyström, 2002, s. 174.
553 Rapport, 2003-12-03, s. 120. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 7-8.
554 Ahl, 1998, s. 219. Författaren avser inte Bernsteins begrepp ”synlig pedagogik”

med begreppet ”visuell pedagogik”. Vad hon egentligen menar framgår inte.
555 Ahl, 1998, s. 233.
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Det centrala är att utveckla en språklig medvetenhet där barnen
också förstår reglerna för hur språket och skriften är uppbyggda.
För vissa barn behövs ingen särskild metod för detta. De lär sig
att ”knäcka koden” nästan helt på egen hand. För andra krävs
en hel del strukturerade övningar av olika slag.556

Ambitionen att lyfta fram betydelsen av strukturerade språkliga uppmärk-
samhetsövningar har en stark förankring inom diskursen. Myndigheten för
skolutveckling motiverar detta med en svepande hänvisning till ”en mängd”
studier:

I en stor metastudie, som inkluderar en mängd andra studier
av tidigt läsande och skrivande, visas att fonologisk medvetenhet
och vana av gemensamt läsande och skrivande är de viktigaste
faktorerna för att kunna förutsäga barns fortsatta läs- och skriv-
utveckling.557

Fonologisk medvetenhet är en aspekt av språklig medvetenhet som behandlas
av de olika författarna. Genom övningar i att uppfatta, analysera, segmentera
och syntetisera språkljud tränas barnens verbala kompetens och språkliga
medvetenhet. I förlängningen anses språklekarna kunna ge underlag för
lärarnas fortsatta organisering av hur läsundervisningen ska bedrivas. Enligt
Ahl får övningarna alltså den dubbla funktionen att både vara skriftspråks-
förberedande och diagnostiserande.558 Hon förtydligar att ”initiala vinster i
fonologisk medvetenhet kan ha en snöbollseffekt på senare framgång i
läsning”.559

Av de olika studierna framgår alltså att när lärarna arbetar med språklekar,
så görs det utifrån en övertygelse om att språklig uppmärksamhet är viktig.
Enligt Ahl kan lärarna inte alltid förklara varför de gör språkövningarna.
De ger alltså inte alltid uttryck för att ha uppfattat det pedagogiska värdet i
den enskilda övningen. Ahl tolkar vad hon kallar lärarnas ”oreflekterade”
handlande som ett uttryck för intuitiv kunskap och/eller implicita teorier.560

556 Rapport, 2003-12-03, s. 102. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 21-23, 25-28, 33-35,
39-40, 45. Jfr Nyström, 2002, s. 35 f.

557 Rapport, 2003-1203, s. 33. Som källa anger Myndigheten för skolutveckling
McGill-Franzén & Allington, 1999.

558 Ahl, 1998, s. 130-131, 166.
559 Ahl, 1998, s. 239. Se även s. 252-253, samma källa, angående språklig/fonemisk

medvetenhet.
560 Ahl, 1998, s. 271-272.
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Sandström Kjellin å sin sida förklarar att lärare har ett vardagsspråk eller ett
”pseudometaspråk” som gör det svårt att förklara den didaktiska handlingen.561

Hjälme talar om läraren som den kunskapsbaserade och vardagsrationellt
tänkande praktikern, då i kontrast till den vetenskapsbaserade forskaren.562

Såsom jag uppfattar resultaten, i Ahls, Sandströms Kjellins och Nyströms
studier, så har lärarna anammat vad som i själva verket har hög prioritet både
inom forskningsdiskursen och inom den skolpolitiska diskursen. Problemet
är att lärarna tycks sakna referenser för att härleda och problematisera varför

I övningar där språklig medvetenhet tränas, arbetar lärarna med språket som
ett semantiskt, fonologiskt och pragmatiskt objekt. Detta kan, menar jag,
tolkas som att lärarna uppfattat, och återger delar av innehållet i en ”konsensus-
diskurs” kring vad som anses vara av betydelse för en positiv läs- och skriv-
utveckling. Att lärarna genomför språkövningarna behöver alltså inte, som
Ahl antyder, vara ett uttryck för att lärarna handlar vardagsrationellt eller
intuitivt. Ett rikt utbud av läromedel, träningsprogram, lärarmanualer och
artiklar har genom åren publicerats inom ämnet. Betecknande är att Ahl,
Nyström och Sandström Kjellin själva, i sina undersökningar, väljer att bland
annat diagnostisera barnens språkliga medvetenhet genom de analys- och
syntestest som används av lärare eller specialpedagoger vid landets olika
kommuner och skolor.563

Nyström menar att språklig medvetenhet följer av att barnet lär sig läsa.
Hon förklarar vidare att förebyggande och strukturellt uppbyggda övningar
kan bidra till att grundlägga en språklig nyfikenhet hos barnet.564 Nyström
liksom Ahl och Sandström Kjellin utgår från att språklig medvetenhet snarare
är en orsak till än ett resultat av läsförmåga.565

Danielsson problematiserar värdet av de diagnosresultat där exempelvis
fonologisk förmåga redovisas. Hon skriver med hänvisning till Caroline
Liberg och Ragnhild Söderbergh:

561 Sandström Kjellin, 2002, s. 171.
562 Hjälme, 1999, s. 253, 261.
563 Ahl, 1998, s. 29, 129-136, 166, 203, 271; Nyström, 2002, s. 35-38, 129, 194-

195; Sandström Kjellin, 2002, s. 48, 52. För begreppet språklig medvetenhet
se även textavsnittet ”Bildspråk och textskapande” .

564 Nyström, 2002, s. 35-38, 194-195.
565 Nyström, 2002, s. 35; Sandström Kjellin, 2002, s. 23. Se även Ahl, 1998, s. 252.

och hur överensstämmelsen kring dessa idéer hör samman.
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Liberg (1990) and Söderbergh (e.g. 1986) both claim that
phonological awareness is not prerequisite for reading develop-
ment. Söderbergh (1986) claims that phonological awareness
may follow as a consequence of learning to read, while Liberg
(1990) argues that when phonological awareness is tested by
questions such as (1), the child is involved in a kind of activity
that is common in traditional teaching of reading. (1)Which/
How many sounds are there in the word ’sun’? Which sound
comes after/before /i:/ in ’police’? What does /s-   -n/become?
(Liberg 1990:155)566

Danielsson finner det inte förvånande om det finns ett samband mellan
barnets förmåga att svara på de frågor som återges i citatet här ovan och läs-
förmåga. Barnet, som kan hantera undervisnings- eller diagnosfrågor liknande
de som exemplifierats i citatet, är redan medvetet om den fonemiska nivån
och har alltså redan förstått den inbördes ordningen mellan enheterna, graf/
ljud. Hon menar då att överföringen från ett auditivt till ett visuellt medium,
utifrån detta, knappast kan bereda barnet några större problem.567 Sannolikt
är att om barnet i skrift formulerar ett för läsaren mer eller mindre begripligt
innehåll, så kan vi också enligt Danielsson utgå från att barnet verkligen är
medvetet om relationen ord, bokstav och ljud och dessutom uppmärksammat
strategin att utnyttja korrespondensen mellan graf och ljud.568

Nyström har ambitionen att ta hänsyn till såväl läsning och skrivning i sin
studie. I den kartläggning som hon senare gör, framgår det klart att det är läs-
förmågan och förutsättningar för den som hon framför allt väljer att redovisa.
Språklig medvetenhet, bokstavskännedom och läsförståelse mäts och relateras
till bland annat kognitiv och perceptuell förmåga. Vidare studerar Nyström
barnets anpassnings- och samarbetsförmåga i förhållande till konkreta arbets-
uppgifter och situationer. Som ett komplement till det diagnostiska materialet
vill forskaren på så sätt försöka få en bild av barnets sociala mognad, status
och självbild.569 Nyström liksom Ahl och Sandström Kjellin har alla ambitionen
att ge en mångfaktoriell beskrivning av barnet i förhållande till den läs-
undervisning som bedrivs. De undersöker då bland annat barnets språkliga
medvetenhet, fonologiska medvetenhet, avkodningsförmåga och läsförståelse
med diagnosinstrument som i sig har en närmast självskriven funktion inom
diskursen.570

566 Danielsson, 2003, s. 22.
567 Danielsson, 2003, s. 22.
568 Danielsson, 2003, s. 11, Study II.
569 Nyström, 2002, s. 128-139.
570 Se exempelvis Nyström, 2002, s. 129.

^
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Sammanfattande tolkningar
Språklig medvetenhet, eller metakognitiv uppmärksamhet kan ses både som
en förutsättning för och en konsekvens av läsinlärning. Materialet visar att
såväl avhandlingsförfattare som de lärare som ingår i studierna har uppfattat
betydelsen av att barnen får övning i att hantera uppmärksamhetsskiftet
mellan ordens innehåll och form (uttryck). Med hänvisning till detta tycks
det som om de lärare som ingår i de olika studierna också medvetet eller
omedvetet ger beskrivningar och förklaringar som kan härledas till både
den forskningsbaserade och den politiskt förankrade läs- och skrivdiskursen.
Vidare framgår att de diagnosverktyg eller test som används ute på skolorna
för att diagnostisera exempelvis fonologisk medvetenhet även ingår som
delresultat i Ahls, Nyströms och Sandström Kjellins studier.

Samtal och textmöten
I Ahls studie finns exempel när barnen i en vuxeninitierad läsförberedande
aktivitet explicit tränar kommunikation. Hon utgår från att när läraren
uppmanar eleverna att yttra sig kan samtalets dubbla syften, disciplinering
och inlärning uppnås. Barnet som uppmanas att svara på en fråga, fullföljer
därmed lärarens förväntan. Ahl menar att på så sätt kan en ömsesidig relation
mellan parterna skapas. I ett sådant samtal där flera parter är inblandade,
måste lyssnaren svara talaren och samtidigt hålla sina egna tankar och idéer
i minnet, medan hon/han också väntar på sin tur. En sådan diskussion ställer,
enligt henne, helt följdriktigt stora krav på barnet såväl lingvistiskt, kognitivt
och socialt.571 Ahls utläggning kan läsas i förhållande till Sandström Kjellins
beskrivning av ”vertikal” respektive ”horisontell” kommunikation.  ”Horison-
tell” kommunikation avser, i motsats till en ”vertikal” kommunikation, en
dialogisk och i möjligaste mån jämbördig talsituation i mening att den för-
utsätter såväl talande som lyssnande, skriver författaren. Sandström Kjellin,
som visar ett särskilt intresse för kommunikationsaspekten i undervisnings-
situationen, praktiserar denna indelning i kombination med Vygotskijs
begrepp ZPD för att beskriva och förklara interaktionen mellan elev och
lärare.572 Hon förklarar att under förutsättning att samtalet leder till ett
ömsesidigt utbyte mellan involverade parter i ett ”samlärande” kan också
den vertikala kommunikationen, i förlängningen, leda till en mer jämbördig
horisontell förbindelse.573

571 Ahl, 1998, s. 179.
572 Sandström Kjellin, 2002, s. 27-29, 36-38, 47, 157-163, 175.
573 Sandström Kjellin, 2002, s. 36-37.
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Ahls beskrivning av samtalet är, menar jag, ett tydligt exempel på en vertikal
samtalsstruktur där den horisontella förbindelsen mellan barn och vuxen
kan riskera att utebli. Läraren styr och eleven antas följa. Också Nyström
diskuterar frågor kring samtalskvaliteter som associerar till ambitionen att
skapa en horisontell förbindelse mellan lärare och elev som vidare kan leda
till ett ”samlärande”. Problemet är, enligt Nyström, att även om intentionen
från lärarnas sida är att det kommunikativa samspelet ska vara utvecklande
för det enskilda barnet, så kan effekten av de förutsättningar som situationen
erbjuder istället leda till en förvirring hos barnet som direkt motverkar den
ursprungliga intentionen.574

Vilka förklaringar ger då författarna till varför barnet inte alltid lånar sitt
öra och sin uppmärksamhet till det lärarinitierade samtalet eller inlärnings-
tillfället? Nyström utgår från att vissa barn visar brister i förmåga att hantera
tillgängliga kommunikativa koder. Andra har, enligt henne den erfarenhet
som krävs för att ta till sig den skolpraktik som de möter.575 Ahl tillämpar
begreppet begränsad ”kodorientering”. Det handlar då om att barnet kan få
svårt att ta till sig skolans undervisning, om dess språk skiljer sig alltför mycket
från skolans. Elever med, som hon förklarar, den rätta bakgrunden kan där-
emot tämligen lätt förhålla sig till samma undervisning.576 Även i kunskaps-
översikten från Myndigheten för skolutveckling lyfts frågan om att somliga
elevernas kulturella bagage vad gäller såväl språk som värderingar kan miss-
gynnas i skolan.577 Hur menar då forskarna att problemet bör hanteras i
samband med barnets skolstart och fortsatta skriftspråkstillägnande? Nyström
ger indirekt ett besked, med hänvisning till Ahl. Elever med skolanpassade
erfarenheter kan enligt henne erbjudas en mer osynlig pedagogik som också
innefattar friare arbetssätt.578 Dessa barn är, enligt Nyström, mindre beroende
av ett läsmetodiskt program. Problemet gäller snarare de barn som ännu
inte knäckt koden. De behöver enligt henne en mer strukturerad arbetsgång
med noggranna bokstavsgenomgångar, tydliga instruktioner och intensiv
undervisning.579 Då underförstått att barnet verkligen, trots eventuella brister
i förmågan att uppfatta tillgängliga koder, kan tolka språket i enlighet med
lärarens intention. Och att det dessutom accepterar meningen med de övningar
och instruktioner som ges. Nyströms implicita reservation angående ”friare

574 Nyström, 2002, s. 162.
575 Nyström, 2002, s. 170-173.
576 Ahl, 1998, s. 123, 270.
577 Rapport, 2003-12-03, s. 100.
578 I Ahls resonemang om synlig respektive osynlig pedagogik gör författaren hän-

visningar till Basil Bernstein och dennes ramfaktorteori.
579 Nyström, 2002, s. 42, 148, 170, 173, 184, 193.
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arbetssätt” kan jämföras med den kritiska hållning till ensidiga ”elevaktiva
arbetssätt” som Myndigheten för skolutveckling uttrycker.

Så kallade ”elevaktiva arbetssätt”, som innebär en ensidig betoning
av elevernas inlärning, gagnar ofta elever som redan hemifrån
”har ryggsäcken full”…580

Myndigheten för skolutveckling efterfrågar något som beskrivs som ett
”levande och aktivt samtals- och lärorum”. Av beskrivningarna här ovan
kan det vara svårt att verkligen tolka vari skillnaden ligger mellan ”fria arbets-
sätt”, ”elevaktiva arbetssätt” och det som Myndigheten benämner som ett
”levande och aktivt samtals- och lärorum”. Som jag tolkar sammanhanget
så finner jag det rimligt att utgå från att stödstrukturer för lärande kan
tänkas innefatta åtminstone icke ensidiga elevaktiva arbetssätt i ett levande
och aktivt samtals- och lärorum.581

Av vad som framkommer i Ahls studie tycks det råda en samstämmighet i
handling bland lärarna vad gäller betydelsen av att barnet behöver tränas i
att vara uppmärksamt och att aktivt lyssna. Ahl kommenterar då själv att
de lärarstyrda samtalen kring exempelvis förutbestämda teman kräver såväl
djup som eftertanke från barnets sida. Den vuxne kan effektivt föra in begrepp
i ett meningssammanhang och samtalen får härmed en kognitiv och språklig
effekt. Detta ställer hon emot barnens informella samtal som till sin karaktär
beskrivs som ytliga. Trots detta, kan de enligt henne stärka barnens ”dekon-
textualiserade språkliga färdigheter”.582 Som jag tolkar Ahl, använder hon
kontextbegreppet för att beskriva det lärarinitierade samtalet kring ett bestämt
och sammanhållet tema inom klassrummets ram. När Ahl talar om barnets
dekontextualiserade yttranden antyder hon samtidigt att de ligger utanför det
lärarstyrda samtalets ledmotiv.

Myndigheten för skolutveckling menar att man idag, bland forskare, visserligen
börjat studera och problematisera vilka språkliga aspekter utöver språklig
medvetenhet som också är relevanta prediktorer för en gynnsam läs- och
skrivutveckling. Sådan forskning, menar myndigheten, ”ligger ännu i sin
linda”, men kan exempelvis handla om att studera barnets förmåga att berätta
och delta i språkliga samspel.583

580 Rapport, 2003-12-03, s. 107. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 50-51.
581 Rapport, 2003-12-03, s. 30
582 Ahl, 1998, s. 233-234.
583 Rapport, 2003-12-03, s. 38.
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Sammanfattande tolkningar
Av ovanstående framgår att Ahl, Sandström Kjellin och Nyström utgår från
att samtalet i undervisningssituationen kräver att barnet har den språkliga
erfarenhet som krävs för att barnet ska kunna lyssna, uppfatta vad som sägs
och självt kunna uttrycka sina tankar och idéer. Såväl Nyström som Sandström
Kjellin och i viss mån även Myndigheten för skolutveckling ser faran i att
barnet redan vid skolstarten ställs utanför sammanhanget genom att inte
förstå eller uppfatta skolans språkliga kod. Barnet riskerar att missa den avsedda
meningen i situationen och samtalet i dess verkliga grundbetydelse övergår
till ett ickesamtal.

Särskilt Nyström och Sandström Kjellin, men även Myndigheten för skol-
utveckling efterlyser lärtillfällen där såväl barnets kompetenser som intressen
tillåts påverka såväl undervisningssituationen som undervisningsinnehållet.
De efterfrågar samtalssituationer som kan förklaras i termer av ett ömsesidigt
utbyte mellan involverade parter i ett samlärande.

Det sammantagna intrycket är att i de studier där forskaren tagit del av och
beskrivit interaktiva klassrumshändelser tycks det som att det är läraren som
dominerar och styr, eller möjligen bör styra, samtalet i klassrummet. Bland
forskarna råder en viss skepsis inför så kallade fria och elevaktiva arbetssätt.
En definition eller en klargörande beskrivning av vad som avses med det fria
eller elevaktiva arbetssätt uteblir.

En, som jag uppfattar, klar markering från Myndigheten för skolutveckling
är den i den aktuella kunskapsöversikten särskilt efterfrågar läs- och skriv-
forskning som kan förklara något om barns förmåga att berätta och delta i
språkliga samspel.

Handlingsmönster och/eller mönsterhandling
Nyström menar med hänvisning till Ahl att skrivprocessen utgör en viktig
del av läsundervisningen. Hon använder formuleringen ”skriva för att lära”
analogt med formuleringen ”läsa för att lära”.584 Ahl och Nyström exemplifierar
olika skrivgenrer i de aktuella undervisningsmiljöerna. Skrivning finns som
ett alternativ i de val som barnet har möjlighet att göra under de individuella
färdighetstränande pass som ingår som mer eller mindre fasta inslag under
skoldagen. Nyströms användning av begreppen ”pseudoval” och ”styrval”
passar då väl in för att beskriva de reproducerande och kopierande aktiviteter
som redovisas i de olika studierna. Nyström ser tendenser till såväl undvikande

584 Nyström, 2002, s. 39-40, 149.
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som hjälpsökande lärbeteenden hos vissa av de elever hon möter. Hon relaterar
dessa handlingar bland annat till de reproducerande arbetsuppgifter som
barnen möter. Uppgifterna riskerar, enligt Nyström, att reducera barnets
potentiella ”nyskapande insatser” till ”pseudoval” och kopiering.585 Också
Myndigheten för skolutveckling understryker, men då via en begrepps-
förklaring hur olika grader av elevinitiativ och självständigt tänkande kan
sägas höra samman med arbetsuppgiftens art. Elevhandlingar eller lär-
situationer beskrivs i termer av ”imitation”, ”reproduktion” och ”produktion”:

Imitation kan vara ett sätt att utveckla sitt språk och skapa
mening, men det förutsätter att det sker med reflektion och
förståelse. Att imitera utan att förstå vad man gör kan i många
fall liknas vid dressyrhandlingar. [...] Reproduktion innebär att
man återskapar något man tidigare hört, läst eller varit med
om, men inte på exakt samma sätt som det man utgår ifrån.
Reproduktionen ger ett visst utrymme för tolkningar, föränd-
ringar och omformuleringar. Man utgår från en mall eller ett
mönster som man håller sig inom. Reproduktionen är ett
relativt starkt styrt meningsskapande, men inte lika styrt som
imitation. [...] Produktion däremot är mer förknippat med
nyskapande. Många olika erfarenheter och upplevelser från
andra sammanhang ger stöd och impulser för ett sådant ny-
skapande. Egen produktion ”eget skapande av nya texter” är
mer krävande än imitation och repruduktion [sic], men samtidigt
den strategi som utvecklar språket och meningsskapandet mest.586

Författarna till de avhandlingar som redovisats här ovan, möter inte sällan
undervisningsmiljöer där arbetsuppgifterna är av reproducerande och imi-
terande karaktär. Angående ”imitation” så uttrycks i texten här ovan att barnets
eget skrivande är mer krävande för barnet än arbetsuppgifter där barnet ska
imitera eller reproducera vad någon annan sagt eller skrivit. Mot bakgrund
av vad som framkommit angående ”begränsad kodorientering”, menings-
skapande och erfarenhet kan påståendet tyckas märkligt utan fortsatt pro-
blematisering också av skrivprocessens komplexitet i termer av upptäckt
och konstruktion.

585 Nyström, 2002, s. 76-77.
586 Rapport, 2003-12-03, s. 18-19. I Nyström, 2002, återfinns ovanstående indelning

och förklaringar. Nyström, 2002, s. 76-77.
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Nyström ser tecken på att de barn som med möda tar sig an sina reprodu-
cerande texter gör det mekaniskt. De hoppar över det som de inte förstår
och de har uppenbara problem med stavning. När barnen uppmanas till
friare skrivformer får de svårigheter med att komma på vad de verkligen vill
skriva.587 Av såväl Nyströms som Ahls studier framgår att i de skriftspråks-
praktiker som studerats förekommer skrivande i huvudsak som ett färdighets-
tränande moment. Momentet sker då parallellt med läsning i olika typer av
självinstruerande arbetsböcker. Dessutom initieras så kallat ”fritt” skrivande
inom olika genrer som berättelser, sagor, brev och bokrecensioner. När barnen
uppmanas att skriva något i sagans eller berättelsens form, tycks det som om
Nyströms användning av ”pseudoval” eller ”styrval” kan tillämpas på dessa
skrivformer. Skrivandet har även här en färdighetstränande karaktär med
tydliga imiterande och reproducerande inslag. Nyström har, menar jag, en
klar poäng när hon förklarar att även om lärarna uppger att de använder olika
läsmetoder så har de något gemensamt, och det är formen för skrivandet.
Barnen uppmuntras att skriva vad de vill, men ramen för vad som ska skrivas
är redan given.588 Ahl gör liknande iakttagelser i sin studie. Detta kan jämföras
med rekommendationerna från Myndigheten för skolutveckling som handlar
om att barnen bör få tillfälle att producera egna texter.

Och viktigast av allt – barnen ska inte bara konsumera utan
också producera sina egna muntliga och skriftliga ’texter’. Det
är viktigt att inte bara kunna återge vad andra har tänkt och
sagt, utan också att kunna omsätta det i egna sammanhang
och skapa något nytt – att tänka själv och säga någonting.589

Ahl och Nyström utgår från att det är naturligt att många barn skriver innan
de läser. Myndigheten för skolutveckling bekräftar att det inte är ovanligt
att barnet framför allt i början tenderar att ge skrivandet företräde framför
läsandet.590 Vidare förklaras att en framgångsrik pedagogisk miljö i själva
verket kännetecknas av att eleverna i stor utsträckning får tillfälle att producera
egna ”lärotexter” som på olika sätt kan användas i undervisningen.591

Ahl menar att det finns en dubbelriktad stödjande relation mellan läsning
och skrivning. Hon ger då ett föreskrivande exempel genom att hänvisa till
Maja Wittings ”metodiska uppläggning av läsundervisningen, där avlyssnings-

587 Nyström, 2002, s. 124.
588 Nyström, 2002, s. 160.
589 Rapport, 2003-12-03, s. 30.
590 Rapport, 2003-12-03.
591 Rapport, 2003-12-03, s. 44.



 147

skrivning, att lyssna till en stavelse och skriva ner den, ingår som ett viktigt
moment”.592 Nyström å sin sida har i sitt föreskrivande en starkare betoning
på det erfarenhetsbaserade kreativa skrivandet, det vill säga friare former av
skrivande i meningsfulla sammanhang.593 Författaren förklarar då utan fortsatt
problematisering, med hänvisning till pedagogerna Ria Heilä-Ylikallio och
Birgitta Kullberg att barns tecknande och målande också har betydelse för
hur det konventionella skrivandet utvecklas.594

Sammanfattande tolkningar
Av vad som här framkommit tycks det som om Ahl och Nyström ser skriv-
processen som en del av läsundervisningen. Författarna ger exempel på skriv-
situationer från de studerade klassrumsmiljöerna. Exemplen har starka inslag
av imiterande och reproducerande mönsterhandlingar vilket också gäller i
de fall där ambitionen är att initiera till friare skrivformer, så kallat eget
skrivande. Ofta inleds då skrivandet med en given rubrik eller ett tema.
Som didaktiskt exempel på ett strukturerat skrivande föreslår Ahl bland
annat metodiskt upplägg med avlyssningsövningar. Nyström å sin sida
framhåller betydelsen av ett upptäckande och erfarenhetsbaserat skrivande.
Nyströms och skolutvecklingsmyndighetens förklaringar av begreppen
imitation och reproduktion kan, som jag tolkar författarna, delvis sägas
definiera de läs- och skrivkulturer som återfinns i såväl Ahls som Nyströms
och Sandström Kjellins studier.

Skrivandet tycks utgöra en del av läsinlärningen, av detta följer att läsdiskursen
blir den kunskapsmässiga referens som också används för att tolka, motivera
och förklara såväl skrivundervisningen som skrivprocessen. I de fall där barns
tecknande eller målande associeras med skrivande, görs detta utan att för-
fattarna vidare ger sig in i att reda ut aspekter på bilden som medium.

Gissning: förståelse, slarv eller bristande förmåga
Nyström menar, med hänvisning till bland annat Lundberg, att barnets giss-
ningar i lässammanhang kan tolkas som uttryck för läs- och skrivsvårigheter
och/eller långsam läsutveckling.595 Danielsson å sin sida hänvisar till Goodman
och Stanovic för att förklara gissningen som en antingen hjälpande eller
stjälpande lässtrategi.596 Goodman utgår från att mer avancerade läsare an-

592 Ahl, 1998, s. 62.
593 Nyström, 2002, s. 40.
594 Nyström, 2002, s. 40.
595 Nyström, 2002, s. 172, 178.
596 Angående gissningen och författarna Goodman och Stanovic se även föregående

kapitel.
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vänder sig av kontextuella ledtrådar. Det vill säga, läsaren överger delvis den
relativt långsamma avkodningsstrategin när han eller hon tycker sig uppfatta
sammanhanget. Stanovic å sin sida hävdar att de svaga läsarna använder
kontextuella ledtrådar som en kompensatorisk strategi med en överhängande
risk för användning av den ineffektiva men också tidsödande strategin att
gissa. Danielsson finner att barnen i en strävan efter förståelse i realiteten
alternerar mellan ovan nämnda strategier. Hon belägger vidare att barnen
verkligen utnyttjar den språkliga funktionen som en komplementär strategi
till ljudavkodning, stavelse- och helordsläsning.597 Barnen tycks alltså, enligt
Danielsson, använda sig av parallella strategier när de läser. De uppmärk-
samhetsskiften som barnet hanterar omfattar de olika språkliga nivåerna:
ljud, stavelse, ord och syntax.598 Danielsson vidhåller samtidigt att ljudning,
det vill säga tillämpningen av överensstämmelsen mellan svenskans graf
och ljud, är en lyckosam strategi för nybörjarläsaren.599 Jag förstår detta som
att även om barnet tycks kunna hantera olika strategier när det tar sig an en
skriven text, så måste gängse avkodningsprinciper innefattas i de strategier
som barnet har att tillgå.

Ahl läser in att en ”top down”-modell av läsprocessen i själva verket omfattar
synen på läsning som snarare en gissningsprocess än en avkodningsprocess.600

Angående läsning och barnets tendenser att gissa förklarar hon vidare att
kvalificerade gissningar hos goda läsare kan vara värdefulla om de både är
välgrundade och bygger på förståelse av texten. Samtidigt måste läsaren i
grunden förlita sig på korrekta avkodningsprinciper. Ahl varnar i själva verket
för strategin att söka efter yttre kontextuella ledtrådar. Den kan enligt henne,
bli särskilt riskfylld för läsare med bristande avkodningsförmåga. Hon förklarar
att barnet som gissar är mer beroende av att förstå texten än en läsare med
god avkodningsförmåga. Påståendet leder till en paradox. För att kunna gissa
måste barnet ha förstått något om den text som det inte kan avkoda, men
barnet som avkodar behöver inte nödvändigtvis förstå den text som det
klarar av att avkoda. Sammanfattningsvis framgår dock att Ahl inte utesluter
att läsaren måste ta hänsyn till yttre ledtrådar för att underlätta avkodningen
och för att kunna förstå den lästa texten.601 I sammanhanget kan nämnas
att Myndigheten för skolutveckling understryker att det är nödvändigt men
också mycket komplicerat för barnet att lära sig att förstå och använda läs-
ningens avkodningsprinciper.602

597 Danielsson, 2003, se Study I-IV.
598 Danielsson, 2003, s. 5-11. Study II.
599 Danielsson, 2003, s. 11. Study II.
600 Ahl, 1998, s. 34.
601 Ahl, 1998, s. 37-39.
602 Rapport, 2003-12-03, s. 36.
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Danielssons resultat om barnets olika lässtrategier överensstämmer delvis
med Ahls konklusion, det vill säga att barnet utnyttjar olika nivåer av språket
när det läser. Nyström som har ett mer uttalat intresse för lärprocesser medger
att barnets gissningar både kan vara ett uttryck för en strävan efter mening
och ett tecken på att barnet, som också Danielsson visar, verkligen klarar av
att växla mellan olika angreppssätt när det läser. Läsförståelsen utgör då en
förutsättning för och ett kriterium på att barnet uppfattar läsningen som en
meningsfull aktivitet utanför aktiviteten i sig själv. Ett andra kriterium avser
just barnets avkodningsstrategier. Gissningen som lässtrategi blir verkligt
dålig först när barnet fullt ut negligerar att i gängse mening läsa, det vill
säga att avkoda texten på ljud och stavelsenivå. Ovanstående kan jämföras
med kunskapsöversiktens vaga antydningar om att innehållsliga ledtrådar
kan leda barnet bort från den nödvändiga noggrannhet som läsningen kräver.
Utgångspunkten tycks alltjämt vara att när problem med läsningen uppstår,
så förklaras dessa i första hand som avkodnings- eller inkodningsproblem.603

Sammanfattande tolkningar
Temat handlar om gissning och läsning. Gissningen framställs ofta som ett
dåligt alternativ när avkodningsprinciper diskuteras. Gissningen ger då signaler
om slarv och osäkerhet och bristande läsförmåga. Med fokus på huruvida
barnet verkligen uppfattar vad det läser kan gissningen snarare vara en be-
kräftelse på att barnet verkligen har en uppfattning om vad det läser. Å ena
sidan uttrycker forskarna Ahl och Nyström en farhåga för att barn som i
läsinlärningssammanhang utnyttjar möjligheten att gissa, också i förlängningen
riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Å andra sidan kan gissningen
enligt exempelvis Danielsson vara ett uttryck för att barnet förstått, eller
åtminstone strävar efter att förstå vad det läser.

Danielssons resultat visar att nybörjaren som läser pendlar mellan olika
strategier som också inkluderar hänsyn till kontextuella ledtrådar. Men
innebär det att barnet gissar? Farhågan kring gissningen handlar i sin
förlängning om att textens innehåll kan leda barnet bort från korrekt och
konsekvent avkodning. Frågan blir då hur avkodning som en betydelsebärande
aspekt av läsning ska kunna bli begriplig också för det barn som ännu inte
upptäckt meningen med att läsa?

Att fatta mening och förstå, att vilja kunna och kunna vilja
Som redan framgått anses en klar metodisk struktur av läsförberedande
övningar i kombination med lärarens iakttagelser och noteringar som värdefulla

603 Rapport, 2003-12-03, s. 35-36; 2003-09-05, s. 21.
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förutsättningar för en god läsundervisning. Ahl tolkar att lärarnas intentioner
med läsundervisningen handlar, och bör handla, om att barnet uppfattar
meningen med att läsa och inspireras till läslust. Samtidigt påpekar hon att
elevernas läsintresse hör samman med hur effektivt avkodningen fungerar.604

Nyström hanterar läsningens mening som ett resultat av barnets motivation/
intresse och/eller behov kopplat till en specifik aktivitet och ett innehåll. Av
detta följer att lärandet kan ses som en konsekvens av barnets förändring,
som i sig är ett resultat av ett medgivande från barnets sida i samspel med
undervisningssituationen. Alternativet är en mer ensidig betoning på inlärning
som en direkt konsekvens av undervisning.605 De två perspektiven behöver
i sig inte stå i konflikt med varandra men det kan heller inte uteslutas att så
är fallet. Myndigheten för skolutveckling framhåller betydelsen av en kreativ
lärandemiljö som utgår från barnets erfarenhet där möjligheten till såväl
variation som mångfald tillvaratas för att skapa förutsättningar för ett ”lustfyllt
lärande”. För detta krävs, enligt vad som framgår av översikten, en tydlig
lärarroll som omfattar ett komplext och genuint yrkeskunnande. Bland annat
framgår att lyckosamma lärare har en god förmåga att kunna läsa av elevens
inlärningsstrategier och som en konsekvens av detta bejaka olika språk- och
kunskapsformer.606

Förskolans och skolans läroplaner betonar att språk, lärande
och identitetsutveckling utgör en helhet som inte går att särskilja
på något enkelt sätt. Det är väsentligt att olika språk- och kunskaps-
former, och olika sätt att lära, balanseras och bildar en helhet.607

I Ahls, Nyströms och Sandström Kjellins studier framgår att det finns barn
som tycks sakna motiv för att vilja lära sig att läsa. Det tycks bland annat
handla om att de ännu inte erfarit att läsning kan höra samman med deras
egna erfarenheter, intressen, fantasier och drömmar. Dessa barn får svårt att
uppbåda det fortsatta engagemang som krävs för att läsintresset ska växa.
Barnets fortsatta möjligheter att lyckas som läsare påverkas. Också Myndig-
heten för skolutveckling framhåller betydelsen av att den innehållsliga
aspekten av läsning är avgörande för att barnet också ska förstå varför det är
bra att kunna läsa och skriva.

604 Ahl, 1998, s. 236, 265-267. Se även Nyström, 2002; Sandström Kjellin, 2002.
605 Nyström, 2002, s. 19, 27, 174.
606 Rapport, 2003-12-03, s. 13, 79, 104.
607 Rapport, 2003-12-03, s. 13. Kursivt i källan.
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En förutsättning för att man ska vilja lära sig att läsa och skriva
är att man förstår varför det är bra att kunna. Det är därför det
är så viktigt att tidigt intressera barn för böckernas värld. Det
kan man göra genom att läsa högt för barnen när de är små,
gärna roliga och spännande berättelser med intressanta bilder
som väcker barnens fantasi. För att ytterligare höja intresset
för berättelsen kan man fördjupa förståelsen med dramatise-
ringar, bildskapande och musicerande. Det är också viktigt
att samtala med barnen om det man har läst och att stimulera
barnen att reflektera över det som de har hört och upplevt.608

Sammanfattande tolkningar
Ahl, Nyström och Sandström Kjellin betonar att barn som ännu inte kunnat
uppfatta och se meningen med att läsa, behöver en strukturerad färdighets-
träning i ett meningsskapande sammanhang. Å ena sidan tycks formen,
avkodningen, hamna i förgrunden när författarna redogör för förutsätt-
ningarna för en gynnsam läsprocess. Å andra sidan framhåller de betydelsen
av ett inifrån verkande behov via textens innehåll som ska motivera barnet
till läsning.

Skolutvecklingsmyndighetens rekommendationer handlar bland annat om
lärarens uppgift att introducera barnen till ”böckernas värld”. Därmed aktua-
liseras samtidigt något som kan beskrivas som läsdiskursens dilemma som
också visar sig i de olika avhandlingstexterna. Dilemmat handlar då, som
jag uppfattar det, om att författarna ger empiriska exempel på, eller själva
uttrycker, att det finns en strävan efter att barnets kompetenser ska bejakas
i lässammanhang, men framför allt när läsutvecklingen är mindre gynnsam
definieras barnet likväl utifrån sin brist på kompetens.

Att visa utan att peka – och barnet fortsätter själv
Ahl menar att barnets självständiga arbete, där läraren agerar som handledare
med eleven som medaktör, kräver en tydlig didaktisk struktur med ett sekven-
tiellt upplägg av läsundervisningen. Det hon efterfrågar är ett aktivitets-
strukturerat klassrum där också eleven har egenkontroll över hur hon/han
organiserar sitt arbete.609 Ahl förklarar att det är viktigt att barnet lär sig
undervisningskoden för att det mer koncentrerat och engagerat ska kunna
orientera sig mot sina uppgifter och själv se till att de blir gjorda. Lärarens
roll är då att handleda, hjälpa och stötta eleven i arbetet med olika arbets-
uppgifter.

608 Rapport, 2003-12-03, s. 103. Se även rapport, 2003-09-05, s. 39-40.
609 Ahl, 1998, s. 147-154.
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Aktörerna – läraren och eleverna – intar här rollerna som hand-
ledare, hjälpare eller stöttare respektive mottagare av stöd, men
varje enskild elev – mottagare – är subjektet, som ber om even-
tuell hjälp, själv söker arbetsuppgifter och själv är sin egen
kontrollant att arbetet blir gjort. Kommunikationen utgår
därmed från eleven som är huvudaktör i interaktionen.610

Uttrycket ”stöttare” har använts i tidigare resonemang om lärarens uppgifter
i egenskap av ställningsbyggare, scaffolder och konstruktör. Sandström Kjellin
använder sig av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (ZPD)
som ett analysinstrument för att kunna beskriva och analysera samtals-
situationer mellan elev och lärare.611 Hon utgår från att den kulturella
omgivningen har olika förutsättningar för att tillvarata olika barns ZPD.612

Nyströms resultat bekräftar Sandström Kjellins antagande. Nyström hanterar
ZPD som en fråga om social anpassning med inslag av såväl frihet som styr-
ning.613 Ahl menar att undervisningen i den proximala utvecklingszonen
går ut på att läraren, medlärande, handledande och engagerat följer eleven.614

Hennes förklaring avser en förväntan på både lärarauktoritet och elevansvar
då den handledande lärarrollen bland annat syftar till att utveckla såväl
arbetsdisciplin som ansvar hos eleven.615 Ovanstående handlar som jag ser
det indirekt om kvalitativa aspekter på möten. Myndigheten för skolutveckling
talar om betydelsen av att en förtroendefull relation byggs upp mellan lärare
och elev.616

En första förutsättning för att lyckas […] är att möta alla elever
på ett likvärdigt sätt, att skapa en atmosfär där alla känner sig
välkomna och lika mycket värda, och att – i ett första skede –
bejaka alla elevers språk, kultur och värderingar. Ett sätt att sedan
gå vidare kan vara att göra de språkliga och kulturella skill-
naderna till föremål för strukturerade samtal och reflektion.617

Rapportens rekommendationer kan tolkas med referens till Hjälme när hon
lyfter fram de didaktiska vad- och hur-frågorna genom att diskutera förfarings-

610 Ahl, 1998, s. 149.
611 Sandström Kjellin, 2002, s. 29 f.
612 Sandström Kjellin, 2002, s. 34.
613 Nyström, 2002, s. 152, 156.
614 Ahl, 1998, s. 110.
615 Ahl, 1998, s. 154-155.
616 Rapport, 2003-12-03, s. 100.
617 Rapport, 2003-12-03, s. 100. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 38.
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sätt, planmässighet och förhållningssätt i förhållande till läsmetodiska
program. Planmässighet kan, som jag tolkar hennes användning av begreppet,
ha såväl positiva som negativa innebörder. Det är fullt möjligt att associera
till noggrannhet och teoretisk förankring, likaväl som till förmedlad och
styrd pedagogik i behavioristisk anda.618

Nyström lyfter fram lärarens ”guidande” funktion och ger en intressant
förklaring när hon väljer att beskriva samlärandet i grupp som en typ av
interaktiv guidning. Jag uppfattar att Nyström direkt tar avstånd från lärarens
lotsande insatser när hon sammanfattar: ”Det finns förmodligen mer än ett
sätt att rita ett äpple på eller tillverka ett kuvert”.619

Sammanfattande tolkningar
Med hänvisning till bl.a. Vygotskij framhåller forskarna lärarnas stödjande
och engagerande roll i läsinlärningssammanhang. Begrepp som handledning,
medlärande och dialog ger en rimlig bild av i vilka riktningar läsforskningen
tycks röra sig, men via de empiriska exemplen möjligen ännu inte befinner
sig i. De ger också en bild av att det i den pedagogiska praktiken är svårt att
realisera och tillämpa autentiska dialogiska principer. I praxis är instruktionen
alltjämt överordnad dialogen. Avhandlingsförfattarna och Myndigheten för
skolutveckling tycks dock ha en gemensam ambition att visa på betydelsen
av att barnet verkligen har kunskap om, tillgång till och naturliga möjligheter
att utöva sitt eller sina språk via en erfarenhetsbaserad dialog i undervisnings-
och lärsituationer.

Läraren och den ambivalenta professionen
De olika författarna aktualiserar på olika sätt vikten av att lärare som
undervisar i läs- och skrivinlärning både uppfattas och uppfattar sig själva
som kompetenta och professionella yrkesutövare. Hjälme driver frågan att
det är betydelsefullt att lärares professionella självförtroende stärks på ”faktisk
grund”. Med detta menar hon att det professionella pedagogiska praktiker-
perspektivet ska omfatta och innesluta en erfarenhetsgrundad kunskap med
en flerdimensionell och tvärparadigmatisk teorigrund.620

Också Ahl är inne på samma linje. Hon menar att lärarna i de ”barnskolor”
som hon studerar, omedvetet och okritiskt i praktisk handling kombinerar
och tillämpar såväl formaliserade som funktionella inslag i undervisningen.621

618 Se Hjälme, 1999, s. 64.
619 Nyström, 2002, s. 152, 156.
620 Hjälme, 1999, s. 272.
621 Ahl, 1998, s. 63.
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Lärarnas ”bottom up”- och ”top down”-aktiviteter i kombination med deras
uppfattningar om vad de anser vara viktigt i samband med barns skrift-
språkstillägnande, visar enligt henne, att deras handlingar och föreställningar
i själva verket ger uttryck för en eklektisk, tvärparadigmatisk och post-
modernistisk anda med oklara gränser.622 Utifrån Ahls beskrivning utläser
jag att hon i själva verket ifrågasätter lärarnas kompetens. Ahl menar att
undervisningens komplexitet gör att lärarens didaktiska kunskapsbas bör
innefatta såväl ämneskunskaper som transformeringen av dessa i förhållande
till de enskilda eleverna och yttre sociala och kontextuella faktorer.623 Det
vill säga, planeringen och genomförandet av läsundervisningen som ett
färdighets- och erfarenhetspedagogiskt ämne bör innefatta såväl teoretisk
förankring som en reflekterande hållning.624

Lärarkunskaper som tycks ha hög prioritet bland författarna är som nämnts
kunskaper i och om läsförberedande språkliga aktiviteter där läraren är
medveten om grunden för och konsekvenserna av de didaktiska val hon eller
han gör. Läraren förutsätts kunna använda en balanserad repertoar av metoder
och tekniker med utgångspunkt i elevens behov. Hjälmes sammanfattande
diskussion, rekommendationerna från Myndigheten för skolutveckling och
resultat i Ahls, Nyströms och Sandströms Kjellins empiriska material bekräftar
ovanstående bild av vilka lärarkunskaper som har hög prioritet inom diskursen.
För ett mer preciserat förtydligande väljer jag här nedan att redovisa ett
utdrag ur myndighetens rapport.

Mycket av den forskning som bedrivits om effektiv undervisning
handlar om att försöka hitta ”bästa praktik” och att identifiera
vad som kännetecknar ”framgångsrika lärare” inom olika
områden. […] När det gäller bästa praktik brukar forskning
inom denna tradition framhålla att läsinlärningspedagogik ska
vara tydlig, systematisk och sekventiellt uppbyggd. Vidare sägs
att undervisningen ska vara aktiverande och engagerande, lägga
tonvikt vid elevernas egna upptäckter och insikter, åtföljas av
rikliga möjligheter till självständig träning i stavning, skrivning
och läsning i autentiska sammanhang.625

622 Ahl, 1998, s. 214, 266, 275.
623 Ahl, 1998, s. 272.
624 Ahl, 1998, s. 267. Ahl förklarar att hon ”lånar” begreppen ”färdighetsämne” och

”erfarenhetspedagogiskt ämne” av L.- G. Malmgren. Begreppen ingår hos Malmgren
i de konceptioner utifrån vilka svenskämnet kan definieras. I Ahls beskrivning
saknas den tredje aspekten, nämligen ”litterärt bildningsämne” i hennes diskussion
av resultatet. Ahl ger ingen kommentar till detta.

625 Rapport, 2003-12-03, s. 115-116. Hakparentesen visar att en not har utelämnats
i citatet. För motsvarande innehåll se även rapport, 2003-09-05, s. 45 f.
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Läraren tilldelas en viktig roll i läsprocessen även om undervisningsresultatet,
elevernas prestationer, inte enbart anses bero på lärarens förmåga att leda
och organisera undervisningen. Nyström menar att det är svårt att se några
klara samband mellan lärarnas läsinlärningsmetoder och barnens läsutveck-
ling.626 Troligen är det svårt att överhuvudtaget utifrån avhandlingstexternas
empiriska delar kunna avläsa särdragen som bekräftar huruvida, när eller i
vilken omfattning det är läsmetoderna eller lärarnas tillämpning av metoderna
som avspeglas i de olika verksamheterna. Diskursiv påverkan i kombination
med författarnas teoretiska perspektiv utgör möjligen rimliga delresultat
som i sammanhanget är av betydelse.

Ahl menar, som nämnts, att elevens prestationer inte enbart kan ses som
resultat av den specifika läsundervisningen. Barnen utvecklas också i kunskaps-
och färdighetshänseende utifrån sina givna förutsättningar.627 Sandström
Kjellin uttrycker sig tvetydigt när hon skriver om läraren som en nyckelperson,
särskilt vad det gäller barn med läs- och skrivsvårigheter. Författaren skriver:

Det har därvid framgått att läraren är en nyckelperson, särskilt
när det gäller de barn som har svårigheter med sin läs- och
skrivinlärning och att skolan behöver utveckla sin förmåga att
stimulera barns läsande, särskilt läsandet hos de barn som är
lässvaga.628

Vissa barn behöver bevisligen förstärkta eller mer kompetenta lärarinsatser,
men utifrån författarens resultat kan formuleringen också tolkas som att
det också finns undervisningsvanor som kan försvåra för eleven.

Också Myndigheten för skolutveckling förklarar, men då utifrån andra argu-
ment, att läraren är nyckelpersonen som kan skapa en god lärmiljö för barnet
och ”stimulera till ett lustfyllt lärande”:

Läraren är en nyckelperson när det gäller att skapa denna kreativa
och utvecklande miljö i skolan och väcka intresse för lärandet.
Kunskaper om barns och ungdomars utveckling, om inlärning
och språkutveckling samt hur läs- och skrivinlärning går till
är en viktig del av lärares yrkeskunnande. Genom att använda
en mångfald av uttryck och gestaltningar kan läraren stimulera
till ett lustfyllt lärande. Särskilt viktigt är det att fånga upp och
ta vara på elevernas egna erfarenheter.629

626 Nyström, 2002, s. 162-163.
627 Ahl, 1998, s. 274-280.
628 Sandström Kjellin, 2002, s. 173.
629 Rapport, 2003-12-03, s. 104. Se även rapport, 2003-09-05, s. 7.
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I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, anges övergripande riktlinjer hur den
fortsatta färdighetsträningen i läsning och skrivning bör gå till. På mikronivå
översätts direktiven via skolplaner och lokala arbetsplaner till lektions-
planeringar i den specifika skolkontexten. Sandström Kjellin gör i sin studie
en tolkning av Lpo 94 med avseende på kursplanen i svenska. Hon menar
att skolans uppnåendemål för läsning i de tidigare skolåren signalerar att
”det räcker med” ordavkodning och läsförståelse. De betydelseskapande
läsaktiviteterna däremot omfattas av läroplanens strävansmål.630 Sandström
Kjellin tolkar att de elever hon möter i sin undersökning får undervisning i
enlighet med skolans uppnåendemål. Detta innebär enligt hennes tolkning
färdighetsträning i avkodning och läsförståelse utan något egentligt tankeutbyte
av texten för att stimulera till känslor och fantasi.631 Här måste tilläggas att
hennes resultat avspeglar läxförhörssituationer. Sandström Kjellins tolkning
av styrdokumenten styrker bilden av att uppmärksamheten på formell
färdighetsträning och avkodning tenderar att föregå vad som finns att säga
om läsning som en betydelseskapande aktivitet. I princip bekräftar hon att
Ahls exkludering av läsningens litterära aspekter i sig tycks ge en korrekt
beskrivning av läsinlärningsdiskursen.632

Betecknande, men också anmärkningsvärt är att Myndigheten för skol-
utveckling, som avslut i en svensk forskningsöversikt över läsforskning, utan
kommentarer, refererar till en vid tillfället fem år gammal amerikansk rapport.
I sju närmast allmändidaktiska punkter, definieras på så sätt de lärarhandlingar
som, enligt rapporten, kan leda till en framgångsrik läsundervisning och
förebygga läs- och skrivsvårigheter.

När det gäller framgångsrika lärare gäller att:
• de skapar en miljö som främjar läs- och skrivinlärning,
• de utgår från en tydlig och uttalad undervisningsstruktur,
• de ger stort utrymme för läsaktiviteter,
• de väljer textmaterial på lämplig nivå,
• de anpassar sin undervisning till varje enskilt barns för-

utsättningar,
• de uppmuntrar eleverna att reflektera över, och styra, sin egen

utveckling,
• de leder klassrumsarbetet och utnyttjar resurser på ett skick-

ligt sätt.633

630 Sandström Kjellin, 2002, s. 40.
631 Sandström Kjellin, 2002, s. 162, 40.
632 Här syftar jag på att författaren underlåter att nämna att Malmgren också talar

om ett ”litterärt bildningsämne” när han beskriver svenskämnet.
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Sammanfattande tolkningar
Den konsensus som har utvecklats kring läsinlärning tycks redan ha förankring
bland praktiker i den mening att lärarna pragmatiskt, konstruktivt eller
okritiskt, eller som Ahl uttrycker det, ”eklektiskt”, använder sig av olika läs-
metoder i undervisningen. Problemet ligger då enligt de forskare som lyfter
upp frågan, inte i att lärarna använder sig av olika metoder, utan att de saknar
teoretisk förankring och vetenskapligt belagda argument för sina val.

Läsinlärning tycks i första hand definieras som ett färdighetsämne med en
underliggande ambition att också vara ett erfarenhetsbaserat kunskapsämne.
Forskarna beskriver den kompetenta lärarinsatsen bland annat i termer av
planering och verkställande där läraren bör ha goda grunder för sina didaktiska
val.

Lärarens erfarenhet i kombination med teoretiskt förankrade kunskaper
kring språk- och läsprocesser i kombination med allmänpedagogiska kunskaper
tycks dominera i beskrivningarna av lärarens professionella yrkeskunnande.

Om begreppet ”läs- och skrivinlärning” i kunskapsöversiktens kriterier för
framgångsrika lärare, ersätts med ”lärande” förvandlas texten om en god
läs- och skrivundervisning till att bli en allmän förklaring vad som i vid mening
utmärker en kompetent lärare.

Resultat av den andra läsningen (a)
Ahls studie behandlar läsundervisningens utformning. Danielsson redovisar
nybörjares strategier vid högläsning, Hjälme analyserar den pedagogiska
kontroversen kring läsmetoder, Nyström studerar barns lärande med fokus
på läsning och skrivning och Sandström Kjellin fokuserar på barns läsutveckling
i förhållande till barnets aktuella och potentiella utvecklingsnivå.

Skolverkets signaler om konsensus kring läs- och skrivfältet har, menar jag,
övertygande beretts via Hjälmes avhandling. Idén om konsensus, eller åtmin-
stone steget att undvika metoddiskussioner, kan särskilt spåras i Ahls, Nyströms
och Sandström Kjellins studier. Nyström skriver: ”Vilken läsinlärningsmetod
som är den generellt mest lämpade diskuteras ständigt och det är förmodligen
en omöjlig jakt efter metoden med stort M”.634

633 Rapport, 2003-12-03, s. 116. Enligt fotnot är listningen hämtad från Preventing
Reading Difficulties. Washington DC: National Academy Press, 1998, s. 196.
Författarnas översättning. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 33 f.

634 Nyström, 2002, s. 42.
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Det tycks råda en övertygelse om att lärarens erfarenhet och allmändidaktiska
kunskaper i kombination med kunskaper om språk- och läsprocesser är
särskilt viktiga för att kunna utveckla en god läsundervisning. Den tydliga
och systematiska lärarinitierade aktiviteten tolkas ofta som en garant också
för att barnet verkligen lär. Begreppet struktur används framför allt för att
förklara och reda ut lärarkompetensbegreppet, mer sällan för att förklara
barnets egna läroprocesser, än mindre för att diskutera och synliggöra läs-
diskursen i termer av maktstrukturer.

Hjälmes avhandling får en särställning då hon genom sin studie mer konkret
sätter punkt på den långvariga kontroversen kring läsmetoder. Hon identifierar
dessutom förekommande och insiktsfullt den fortsatta färdriktning som
jag menar fyra år senare kommer till uttryck i rapporten från Myndigheten
för skolutveckling respektive Skolverket.

Språklig medvetenhet kan antingen ses som en konsekvens av eller en för-
utsättning för läsning. Förklaringar om grundläggande läsfärdigheter, det
vill säga hur man gör när man läser tenderar föregå frågan huruvida det i
praktiken är möjligt att skapa en miljö där barnet också känner sig involverat
i sin läroprocess. Detta utesluter inte att författarna verkligen framför över-
tygande argument för betydelsen av att barnets erfarenhet i kombination
med ett meningsbärande innehåll får fungera som inspirationskälla för att
barnet självt ska kunna uppfatta meningen med, och vilja lära sig läsa. En
möjlighet som författarna lyfter fram är att inom undervisningens ram upp-
muntra till olika kunskapsformer i ambitionen att utgå från barnets behov.

Med hänvisning till Malmgrens konceptioner för svenskämnet, som också
Ahl initierar, tycks det som om den färdighetstränande aspekten i praktiken
ges företräde i läsinlärningssammanhang. Den erfarenhetspedagogiska aspekten
riskerar att stanna upp i och med att ambitionen uttalats. Till sist, den
tredje litterära bildningsaspekten tycks, även om den i olika sammanhang
bejakas i termer av att barn behöver böcker, ha en vag förankring inom
diskursen.

Forskarna utgår från att såväl hemmet som barnets egna förutsättningar
utgör viktiga prediktorer för en god läsutveckling. De varnar för att tidigt
grundlagda beteendemönster kan vara svåra att bryta. Problemet är då att
forskarnas resultat inte sällan ger exempel på att läsundervisningen bedrivs
på sådana sätt att den framför allt tycks gagna de barn som i själva verket
redan har de kompetenser de förväntas lära sig.
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Läsdiagnoser används och rekommenderas som ett lärarverktyg för sortering,
som ett underlag för fortsatta lösningar och som undersökningsmetod för
avhandlingsförfattarna. Tilliten är stor till diagnosens validitet och förklarings-
värde för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling och som underlag
för hantering av empiriskt material.

Myndigheten för skolutveckling har övertagit uppfattningar om att i första
fasen av läsandet är det inte ovanligt att barnens skrivande tar över. Implicit
bekräftas att forskning kring barns skrivande på långt när är av samma omfatt-
ning som de resurser som lagts ned på att undersöka läsfältet. De olika avhand-
lingsförfattarna ger exempel på skrivsituationer i de praktiker som redovisas.
Av exemplen framgår att skrivandet, i de aktuella studierna och i myndighetens
rapportering, behandlas som en del av läsprocessen inom läsundervisningens
diskurs.

I de fall där bilder nämns i de olika studierna behandlas de å ena sidan som
en försvårande omständighet för barnets läsning, å andra sidan som att de
kan fungera som illustrationer eller som kommunikativa stöttor. Barns teck-
nande och målande tycks alltså ha en viss, men möjligen övergående, betydelse
inom diskursen. Bildmässiga kvaliteter avseende innehåll och uttryck, form,
diskuteras inte.

Det vidgade textbegreppet som förekommer i ett kapitel i den aktuella
kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling, och som kan tänkas
omfatta bilder, förefaller i princip vara ointressant i de olika studierna. I
översikten finns emellertid en ambition att till viss del bejaka bildskapandet.
Problemet är att de empiriska exemplen, som har en stark prägling på materialet
i övrigt, uteblir. Myndigheten för skolutveckling kan alltså inte belägga att
bilden i realiteten har betydelse inom diskursen. I rapporten förs ett resonemang
om ”stödstrukturer” för lärande, huruvida bilden verkligen omfattas av be-
greppet styrks inte av översikten som helhet.

Avslutningsvis, i de olika studierna framgår å ena sidan att läraren är viktig
i läsinlärningssammanhang, inte minst som en ingångsättare av den menings-
skapande aktiviteten. Det meningsskapande barnet tycks komma i andra
hand. Å andra sidan visar författarna att förhållandet mellan lärande och
undervisning är kausalt, inte statiskt. Av detta följer att strävanden efter att
söka efter en klar vetenskaplig evidens med oföränderliga samband blir pro-
blematiskt, annat än som en punktuell insats, i den dynamiska komplexitet
som just utmärker såväl lärande som undervisning.
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Den andra läsningen (b): Bildspråk och textskapande
Inledning

The More We Know, the More We See.635

Jag följer nu det andra spåret i min andra läsning, ”Bildspråk och textskapande”.
Jag kommer att beskriva och diskutera didaktiska och pedagogiska aspekter
på bildarbete och/eller skrivande i förhållande till synen på skriftspråklighet,
skriftspråksanvändning och skriftspråkstillägnande med utgångspunkt från
och hänvisningar till avhandlingsförfattarna Ahlner Malmström, Björn,
Fahlén, Lindahl, Löfstedt och Widebäck. Någon enstaka hänvisning görs
även till Ahl, Nyström och Sandström Kjellin vilka vi igenkänner från det
tidigare spåret, ”Skriftspråk och läsning”.

Några av författarna visar att de har läst någon, i ett fall två, av de studier
som ingår i min undersökning. Fahlén refererar till Hjälme och Widebäck.
Widebäck hänvisar till Björn och Löfstedt. Lindahl slutligen knyter an till
Löfstedt. Se figur här nedan.

Figur 6. Bilden visar hur de olika författarna hänvisar till varandras studier. Fahlén
hänvisar till Hjälmes avhandling, som presenterades i föregående avsnitt, ”Skriftspråk
och läsning”.

Avhandlingsförfattarna använder sig av resultat från kontextbundna aktiviteter
för att beskriva och förklara barns ritande och/eller skrivande i pedagogiska
sammanhang. Deras resultat medger tolkningsmöjligheter. De är etnografiskt
influerade och strävar inte efter att erbjuda generella resultat utifrån strikt
kontextspecifika och kontrollerade förhållanden, utan försöker istället beskriva
och förklara interaktiva skeenden med hänvisning till mångfaktoriella aspekter

635 Natharius, 2004, s. 238.
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på undervisning och lärande.636 Samtliga ansluter sig alltså i princip till en
mer kvalitativt inriktad forskningstradition med avseende på metodiska
avvägningar. Forskarna står likväl under inflytande av redan etablerad expert-
kunskap inom läs- och skrivdiskursen. Till exempel det återkommande be-
greppet språklig medvetenhet. Kunskapen kring detta har som redan framgått,
sin grund i forskningstraditioner med klart uttalade metodiska krav på
variabelkontroll i kombination med tydliga validitets- och reliabilitets-
kriterier.637

Det finns, som jag uppfattar det, två huvudspår i det aktuella materialet. Å
ena sidan fokuseras på allmändidaktiska frågor av inlärningskaraktär som
berör aspekter på språk och kommunikation, å andra sidan finns mer inne-
hållsligt fokus på bild- och/eller skriftspråk som ett ämnesdidaktiskt fält. I
mina läsningar relaterar jag forskarnas resonemang till de för läsaren redan
bekanta rapporterna från Myndigheten för skolutveckling, respektive Skol-
verket.

Linjär ordning eller rumslig orientering
Ahlner Malmström förklarar att skriftspråket framträder konkret genom
produktionen av konventionella tecken, bokstäver. Enligt henne har skrift-
språksutvecklingen redan påbörjats genom barnets bildspråk. Barnets ikoniska
bilder berättar något om vad barnet vet om sig själv och världen. I och med
att barnet lär sig att hantera det skrivna språket kompletteras den tidigare
ikoniska framställningen med ett symbolspråk, den alfabetiska skriften.
Barnet ser enligt forskaren ingen konflikt i att samtidigt utnyttja möjligheten
att kommunicera både i ord, via det skrivna språkets konventionella tecken,
och via ikoniska, föreställande bilder.638

Löfstedt ger, med hänvisning till exempelvis Viktor Lowenfeldts kognitiva
utvecklingsteori, exempel på de teoretiska antaganden för bild- och skriftspråks-
utveckling som Ahlner Malmström här ovan antyder. Dessa antaganden
har för övrigt likheter med psykologen Jean Piagets stadieteori, vilken visar

636 Lindblad & Sahlström skriver angående etnografisk forskning, ”Vad som sker i
klassrummet förhandlas fram av lärare och elever utifrån olika perspektiv och
strategier och bidrar till att skapa dessa aktörer – deras identiteter och karriärer
– och skolan som institution”. Med karriärer avser författarna steg eller faser.
Bjerg (red.), 2000, s. 241.

637 Angående expertsystem och inflytande se Østergaard, not 6, s. 351, Bjerg (red.),
2000. Angående krav på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet se exempelvis
Nyström, 2002, s. 53 f.

638 Ahlner Malmström, 1998, s. 16-20.
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sig ha en stark förankring och ett fortgående inflytande på framför allt de
förskoleverksamheter som har studerats av avhandlingsförfattarna Löfstedt
och Widebäck.639 Forskarna menar att bland de lärare som ingår i deras studier
finns en förståelse för, och ett bejakande av att yngre barn gör bilder. Lärarna
anser också att barnen bör lämnas ifred med sina teckningar och målningar
då resultatet ju i själva verket betraktas som ett naturligt uttryck för en bestämd
ålder.640 Löfstedts teoretiska bakgrundsteckning kompletterad med empiriska
resultat förklarar varför det i pedagogiska sammanhang anses mindre lämpligt
att tala om rätt eller fel i samband med bildskapande. Hon beskriver hur
lärarna via accepterade stadieteoretiska förgivettaganden är hänvisade till
att betrakta barns bildutveckling som en naturlig utveckling där också
teckningsförmågan identifieras som en naturgiven egenskap hos individen.641

Lärarna som hon möter i sin studie tycks kombinera vedertagna stadieteoretiska
antaganden med en obegränsad tilltro till barnets möjligheter när de beskriver
den bildpedagogiska uppgiften. De utgår från Reggio Emilia-pedagogikens
beskrivning av det rika och självständiga barnet som kan själv. Bildarbete har
en stark ställning i verksamheten som i övrigt ska präglas av kreativitet,
självständighet och nyfikenhet.642 Löfstedt döljer inte sin oro för att nämnda

andra bildpedagogiska strategier.643

Barnets bilder kan ses som ett uttryck för hur barnet uppfattar världen.
Löfstedt anknyter till detta när hon reder ut perceptionens betydelse för
förskolebarnets bildspråksutveckling. Hon använder bland annat konst-
teoretikern Rudolf Arnheims principer för att förklara att barnet ritar vad
det ser genom fortgående upptäckter och nykonstruktioner. Enligt ”enkelhets-
principen” eftersträvas en enkel form, såväl visuellt som motoriskt. Med
”differentieringsprincipen” avses barnets förmåga att ge den enkla formen,
t.ex. cirkeln, allt fler komplexa betydelser genom att göra tillägg och korri-
geringar. ”Maximal kontrast mellan riktningar” är den tredje principen som
visar sig i att barnet viker ut avbildade objekt i förhållande till andra objekt
eller en fond. I beskrivningen känner jag själv igen barns tecknade självporträtt

639 Se Widebäck, 1998, s. 174 f.; Löfstedt, 2001, s. 210 f.
640 Löfstedt, 2001, s. 26-27. Se även Ahlner Malmström, 1998, s. 6, 17; Widebäck,

1998, s. 47-48.
641 Löfstedt, 2001, s. 27.
642 Den förskoleverksamhet som Löfstedt studerar arbetar enligt så kallad ”Reggio

Emilia- influerad” pedagogik. Grundsynen handlar om att barnet är medforskare
och medkonstruktör till den kunskap som konstrueras. Löfstedt, 2001, s. 49 f.,
57 f. Angående Reggio-pedagogik se även Lindahl, 2002, s. 56 f.

643 Löfstedt, 2001, s. 219.

strategi också kan dölja underliggande brister hos lärarna med avseende  på
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där huvudet dominerar och armarna står rakt ut från huvudet eller bålen.
De adderande kombinationer som uppstår när de olika principerna förenas
genererar i sin tur korsande och diagonala relationer som gör det möjligt
för barnet att skapa både rörelse och dynamik. Återigen ser jag barnet framför
mig. Barnet ritar människor som sparkar boll, klättrar i träd och sitter och
läser. Avgörande för utvecklingen, enligt Löfstedt, är att de olika principerna,
”enkelhet”, ”differentiering” och ”kontrast”, sinsemellan kan och tillåts inter-
agera genom funktionalitet, upptäckt och yttre påverkan.644

Ahlner Malmström, Lindahl och Löfstedt hänvisar till konstteoretikern och
psykoanalytikern Herbert Read. Han menar att barn kan befinna sig i flera
utvecklingsstadier samtidigt. Avgörande blir då hur barnet genom såväl social
fostran som inneboende individualitet påverkas av situationen. Read menar
att barnets personliga uttryck hämmas om de lånade dragen från omgivningen
får dominera eller ta över. Reads hållning har ett pedagogiskt värde om vi,
liksom författarna här ovan, utgår från att barns bilder kan, bör eller ska
ingå i undervisningens personlighetsutvecklande fostrans- och samförstånds-
projekt.645 Löfstedt hänvisar också till konstteoretikern och psykologen Ernst
Gombrich som tillämpar begreppet ”funktionell korrigering” för att förklara
omgivningens yttre påverkan som en aspekt av kognitiv utveckling och
lärande. Med detta menar han att socialt ”överenskomna scheman” överförs
för att på individnivå funktionellt korrigeras och förändras i förhållandet
till minne och förebild. Individen förfogar över ett slags inre bilder som
tillrättalägger seendet. Dessa inre bilder föregår så att säga avbildandet och
en visuell vokabulär har därmed möjlighet att utvecklas.646

För att bättre möta författarnas sociokulturella perspektiv väljer jag att själv
föra in begreppet ”kulturell anpassning” som ett komplement till Gombrichs
begrepp ”funktionell korrigering”.647 Med ”kulturell anpassning” avser jag

644 Löfstedt, 2001, s. 32-33, 36.
645 Lindahl, 2002, s. 51-53, 63-64; Löfstedt, 2001, s. 26-27; Ahlner Malmström,

1998, s. 8-11, 17.
646 Se Löfstedt, 2001, s. 21 f., 31, 38.
647 Kultur som begrepp är mångtydigt. Lindahl skriver: ”… kulturbegreppet används

också i betydelsen ett samhälles sociokulturella och historiskt betingade livsformer
och livsbetingelser”. Författaren använder kultur och kontext som i princip
synonyma begrepp. Lindahl, 2002, s. 71, 100-101. När jag skriver om ”kulturell
korrigering” har jag nedanstående komplexa beskrivning i åtanke: Kultur utgörs
av det spänningsfält som finns mellan ”… individuelt og kollektivt, mellem socialt
determineret og autonomt, mellem fæellessmenneskeligt og gruppespecifikt,
mellem hierarkisk og nivellerende og mellem, vurdendende og beskrivende”. I
Liss & Petersson (red.), 1995, Åhlberg, s. 183.
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handlingar som ett uttryck för medvetna eller omedvetna val utförda av såväl
barn som vuxna i redan bestämda riktningar. Den funktionella aspekten
behöver då inte vara funktionell i autentisk mening, den kan snarare vara
ett uttryck för en anpassning till situationen. Jag menar att avhandlings-
författarna utifrån sina teoretiska perspektiv återger exempel på elev- eller
lärarhandlingar som förklaras i termer av ”kulturell anpassning” snarare än
”funktionell korrigering”. Löfstedt förklarar: ”Utifrån ett sociokulturellt,
teoretiskt synsätt däremot, är bildskapandet ett kulturellt kommunikativt
redskap förmedlat genom social interaktion”.648

Också i kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling talas
implicit om barnets möjligheter till kulturell anpassning, men då i termer
av barnets bildspråkliga socialisering. Under rubriken Att skapa mening i
bildspråk förklaras värdet av att barn får möjlighet att utveckla sina visuella
språk. Att barn härigenom, via egna och andras bilder, får möjlighet att i
skolan lära sig något både om sig självt och om andra och samtidigt bli ”medlem
av den bildspråkliga klassen”.649

… medierna och populärkulturen måste också betraktas som
resurser som kan och bör användas i undervisningen. De utgör
en integrerad och allt viktigare del av alla barns och ungdomars
livsvärldar i senmoderna samhällen. [...] Det är viktigt att upp-
fatta bildskapandet som en identitetslek, en unik lek där man
fantiserar och kreativt berättar – för sig själv och andra – om
erfarenheter, önskningar och ambitioner.650

Det tycks enligt forskarnas resultat alltjämt råda en vardagsuppfattning om
att barnens bilduttryck är mer eller mindre stadiebundna. I sammanhanget
kan åter hänvisas till att både ur ett tids- och utvecklingsperspektiv behandlas
bilden närmast som ett förstadium till skriftspråket. Perspektivet kan delvis
förklara varför det skrivna språket ersätter och/eller möjligen bör ersätta
den mer lekfulla bilden i undervisningssammanhang. Ahlner Malmström
förklarar, med hänvisning till psykologen och perceptionsforskaren Rudolf
Arnheim, att tidigare utvecklingsstadier visserligen inte försvinner i samband
med att senare stadier utvecklas, det handlar snarare om att det ena läggs till
det andra i en fortgående lärprocess.651 Widebäck problematiserar beskriv-

648 Löfstedt, 2001, s. 27.
649 Rapport, 2003-12-03, s. 20-22.
650 Rapport, 2003-12-03, s. 18, 22. Kursivt i källan.
651 Fahlén, 2002, s. 51. Se även Ahlner Malmström, 1998, s. 20.
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ningen ytterligare. Om det inlärda, som också kan föregå utvecklingen, inte
får förstärkning eller direkt motarbetas, så finns risken att ansatsen som redan
påbörjats utsläcks.652 I det sistnämnda igenkänner vi Vygotskijs förklaring
om den potentiella utvecklingszonen och den didaktiska handlingens betydelse
för fortsatt lärande.

Fahlén har följt en grupp bild- och textproducerande barn och studerat
deras möten med skriftspråklighet. Som stöd för sina hypoteser och sin analys
använder även hon sig av kognitiv stadieteori, främst företrädd av psykologen
Jerome Bruner.653 Gemensamt för Bruner och Arnheim är att de utgår från
att barnets kognitiva och perceptuella utveckling hör samman med barnets
förmåga att se och tänka och förstå, vilket i sig alltid involverar något drag av
aktiv problemlösning.

Sammanfattande tolkningar
När barns teckningar och målningar förklaras i termer av stadieutveckling
igenkänns de principer som också tycks prägla läsdiskursen enligt vad som
framkommit av föregående läsning. Med andra ord, när barnens bilder beskrivs
eller tolkas utifrån psykologiska mognads- och utvecklingskriterier tycks
dessa sammanfalla med den skriftspråkliga diskursen. Skillnaden är att skrift-
språket ska läras in vid en viss ålder. Bildspråket ska växa fram. Som en följd
av nämnda ordning förutsätts att den ikoniska framställningen, bilden, ingår
som en naturlig fas i barnets väg mot skriftspråklighet.

Synen på barns bilder tenderar att anta en mer rumslig, och samtidigt mindre
förutsägbar form när forskarna lägger in aspekter som mer tydligt innefattar
barnets delaktighet. I dessa beskrivningar används begrepp som samtidighet,
upptäckt och förstärkning i kombination med att barnet både erfar och känner.
Av detta följer, i kombination med ytterligare förstärkning via didaktiska
handlingar, att den linjära beskrivningen snarast övergår till att handla om
konsekvenserna av att barnet lever och lär i en komplex omvärld, en social
kontext. Förmågan att läsa bilder hanteras av forskarna som en konsekvens

Ett vidgat språk- och textbegrepp
De forskare som behandlar barnets bild- och symbolspråk i förhållande till
konventionellt skriftspråk tillämpar ett vidgat språk- eller textbegrepp.  Utöver

652 Widebäck, 1998, s. 184. Jfr Björn, 1996, s. 171; Ahlner Malmström, 1998, s. 156
och Lindahl, 2002, s. 255 f., angående aspekter på pedagogisk förstärkning.

653 Fahlén, 2002, s. 64 f.

av såväl ”kulturell anpassning” som undervisning och lärande.
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det talade och skrivna språket innefattar detta även bildens uttryck som en
möjlighet för att skapa betydelse i förhållande till den uppfattade verkligheten.
Också Myndigheten för skolutveckling uppmärksammar, som redan fram-
kommit, behovet av att tillämpa ett vidgat språk- eller textbegrepp. I kunskaps-
översikten hänvisas till förändrade kommunikationsmönster och samhälls-
förändringar som argument för behovet att kunna hantera den dynamiska
relationen mellan språk och kommunikation via ett vidgat språk- och text-
begrepp.654

Av kunskapsöversiktens inledande sidor framgår att ett vidgat textbegrepp
innefattar budskap som medieras på andra sätt än via det skrivna ordet.655

Problemet tycks då vara att skolan saknar strategier för att hantera hur bildens
medlemskap i den skriftspråkliga diskursen ska införas och tillvaratas.656

Om skolan inte anpassar sig till samhällets sammansatta språk-
kultur, utan envist håller sig till sin slentrianmässiga uppdelning
av olika medier och språk avvisar den barnens och ungdomarnas
möjligheter till växelval, kompensation och komplettering, och
hänvisar dem till ett avgränsat och renodlat språkbruk.657

Björn praktiserar en vidgad syn på språk med hänvisning till de Saussure.
Hon förklarar att språket kan beskrivas som en väv av kodade betydelser via
tecken som kan tolkas.658 Den sammanhållna väv av tecken som Björn talar
om, omfattas då också av bilden som ”text”. Det omedelbart gemensamma är
att bilder, liksom de skriftspråkliga tecknens uttryck och innehåll, måste tolkas
för att förstås. Bilderna, de ikoniska tecknen som bygger på likhet, särskiljs
från de skrivna tecknen genom att bokstäverna utgör en överenskommen
ordnad helhet av godtyckliga tecken. Ur ett semiotiskt perspektiv har såväl
barnet som den vuxne rollen att agera som en aktivt tolkande medkonstruktör
av det ”språk” som medieras oavsett det handlar om bild eller text.659

654 Rapport, 2003-12-03, s. 14.
655 Rapport, 2003-12-03, s. 15.
656 Rapport, 2003-12-03, s. 22.
657 Rapport, 2003-12-03, s. 22.
658 Semiologi hör samman med de Saussures teoribildning och har alltmer kommit

att ersättas med semiotik. Med semiotik avses den tecken- och betydelselära som
undersöker hur betydelser uppstår och hur saker blir meningsfulla för individen.
Med tecken avses ett ting som står för något annat. Till de mest inflytelserika
semiotikerna räknas såväl Ferdinand de Saussure som Charles Sanders Peirce.
Angående ett vidgat språkbegrepp se Björn, 1996, s. 26; Löfstedt, 2001, s. 28
och Lindahl med hänvisning till Reggio Emilia och ”ett barn har hundra språk”.
Lindahl, 2002, s. 56.

659 Björn, 1996, s. 21-26.
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I Björns studie analyseras barns bilder och texter med avseende på såväl dess
uttryck, form som innehåll. Björn liksom övriga forskare, väljer att snarare
lyfta fram likheterna än skillnaderna mellan de olika medieringsformerna i
de sammanhang där bild och skriven text diskuteras. Löfstedt menar med
hänvisning till Vygotskij, att barns föreställande teckningar kan ses som
kognitiva motsvarigheter till både talat och skrivet språk. Så gör även Widebäck
och Ahlner Malmström när de liksom Löfstedt och Lindahl refererar till
semiotikern Gert Z. Nordström. Nämnde Nordström är för övrigt ansvarig
för avsnittet om ”bild” i kapitlet Meningsskapandets socialisation som ingår i
kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling.660 Nordström
hanterar bilden både som ett kunskapsspråk och en intellektuell färdighet.
Utgångspunkten för Nordström är att bildseendet i viss mening just kan
förklaras utifrån kriterier som i vid mening innefattar internaliseringen av
språk. Liksom talat och skrivet språk kan då bildskapande liksom andra
färdigheter, läras. Lindahl skriver om ”ögats fostran”och att det finns en didak-
tisk poäng i detta som medger att bildseendets potential kan utvecklas.661

Löfstedt förklarar att barnbilden kan sägas ha en ”röst”. Denna röst medierar
bildens uttryck och innehåll, men också något om barnet självt och det sociala
och kulturella sammanhang där det lever.662 Författarens socialsemiotiska
perspektiv öppnar för en sändar- och mottagarrelaterad definition av vad
en bild kan sägas vara. Den förklaring som hon ger är att bilden, eller ”bild-
tecknet”, är sammanhållet av ”uttryck”, det vill säga det konkreta och ”inne-
håll”, det tolkade.663 När författaren talar om bildens uttryck, handlar det
om bildens ”inre kontext”, det vill säga hur bilden är uppbyggd och samman-
satt. När hennes förklaring avser tolkningar av bildens innehåll så öppnar
hon samtidigt upp för en potentiell räcka av ”yttre kontexter”. Bilden i sig
kan sägas utgöra det konkreta resultatet av relationen mellan det som kan
observeras och vidaretolkas. Bilden syftar alltså både på något direkt observer-
bart och på något potentiellt möjligt.

Ahlner Malmström ger en liknande förklaring när hon beskriver bildens
formmässiga och innehållsliga aspekter utifrån antaganden om grundbetydelser
respektive medbetydelser. Hon förklarar bilders ”innehåll” i termer av olika
närheter, från tolkningar av det direkt påvisbara till yttre i princip obegränsade

660 Rapport, 2003-12-03, Nordström, s. 21-23.
661 Löfstedt, 2001, s. 20; Widebäck, 1998, s. 22; Ahlner Malmström, 1998, s. 25;

Lindahl, 2002, s. 19, 22-23, 54.
662 Löfstedt, 2002, s. 41-42.
663 Löfstedt, 2001, s. 42-43.
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kontextuella betydelsetolkningar. De tolkningar som författaren talar om,
görs genom associationer och redan förvärvade kunskaper av såväl sändaren
som mottagaren.664 Oavsett om det handlar om bilder eller skriven text rör
sig tolkaren, både den som gör bilden eller texten och den som läser bilden/
texten, medvetet eller omedvetet associativt mellan medieringens uttryck
och innehåll.

Sammanfattande tolkningar
Genom att sammanföra bilden med ett vidgat språk- eller textbegrepp kan
bilden, liksom det talade och skrivna språket betraktas och hanteras som en
uttryckt kunskap och en intellektuell färdighet. I och med att språk kan sägas
vara både utvecklingsbart och utvecklande så får detta, utifrån en inkludering
av olika sätt att mediera, pedagogiska konsekvenser också för hur bilden
hanteras i skolan.665 Kunskaper om bilders betydelsenivåer, och om hur dessa
kan förklaras och hanteras i förhållande till skrivpraxis, medger och kräver
användandet av teoretiskt förankrade redskap som delvis tycks ligga utanför
läsinlärnings- och läsundervisningsfältet. Ett sådant område kan, som framgått,
exempelvis vara medie- och kommunikationsforskning i kombination med
undervisnings- och lärteorier. Via semiotisk teoribildning hanterar exempelvis
Löfstedt och Ahlner Malmström tudelningen mellan bildens uttryck och
innehåll som också problematiseras av läsforskare men då i lingvistiska termer.

Myndigheten för skolutveckling aktualiserar betydelsen av ett vidgat språk-
begrepp och efterlyser samtidigt ett aktivt agerande för att skolan ska kunna
erbjuda barnen möjligheter att också inom skolans diskurs kunna möta
den sammansatta språkkultur som präglar samhället i övrigt.

Bildens och textens överskridande funktioner
I Björns studie är textbegreppet relaterat till barnets skrivande, som en speciell
form av medierad kommunikativ handling. Denna handling kräver att barnet
har en viss förståelse av vad skriven text är och syftar ytterst till ett menings-
skapande berättande.666 Björn gör iakttagelsen att barns tidiga skrivförsök
ofta fungerar som en kommentar till bilden, och att texten följaktligen inte
i sig är självbärande. Hon förklarar att bildspråkets betydelse successivt tycks
minska allt eftersom barnet internaliserar det skrivna språkets normer.667

664 Ahlner Malmström, 1998, s. 26.
665 Ur ett bildsemiotiskt perspektiv är det mer korrekt att tala om ett vidgat textbegrepp

än ett språkbegrepp.
666 Björn, 1996, s. 19 f. Angående meningsskapande/meningsskapare se även Björn,

1996, s. 6 f. Se även Lindahl, 2002, s. 16, 19, 29, 67, 104-105.
667 Björn, 1996, s. 112.
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Björn visar på behovet av att kunna definiera och hantera ett vidgat textbegrepp
särskilt när yngre barn arbetar med bild- och textkombinationer där texten
också kan utgöra en del av bilden, på bildens villkor.668 Detta visas genom
ett exempel när hon skriver om en ikonisk framställning av en drake med
hjälp av konventionaliserade tecken, bokstäver. Bilden utgör i själva verket
en del av texten, samtidigt som texten också är en del av bilden. Den berättande
texten formar, enligt författaren, på samma gång konturen av djurets rygg.669

Skriftspråkets grafiska form när barnet skriver utgör på så sätt formen eller
konturen av det avbildade djurets kropp. Barnet använder alltså den skrivna
texten som en del av bilden. Bilden och texten utgör på så sätt en sammansatt
fysisk enhet. Barnet visar med detta att det genom att laborera med verkliga
eller fiktiva händelser och uttryck tämligen avancerat kan använda sig av
intermediala konstruktioner för att berätta och samtidigt skapa något nytt.
Exemplet med draken kan jämföras med den förklaring som Myndigheten
för skolutveckling ger, med avseende på språklig kreativitet, nämligen att
den språkliga kreativiteten kan ses som ett uttryck för barnets strävan efter
att skapa mening.670

Björn, liksom Widebäck, Ahlner Malmström och Fahlén, visar att barns
relativt förtrogna hantering av bildtextrelationer dels kan förklaras som ett
kulturbundet resultat av barnets förmåga att känna igen något som något.
Dels att utifrån igenkännandet tolka, förstå och använda mönster och struk-
turer i nya situationer och konstellationer med hjälp av olika semiotiska
verktyg.671 Också Myndigheten för skolutveckling hänvisar, som framgår
här nedan, till betydelsen av influenser via medierad intertextualitet som
dels kan ingå i förklaringen om ”intermediala konstruktioner”, dels omfatta
betydelsen av andra ”texters” närvaro.

Varje gestaltning, varje yttrande, bygger på och stödjer på så
sätt en annan gestaltning, ett annat yttrande. Det ena yttrandet
länkar i det andra. Olika meningsskapande sammanhang bygger
på samma sätt på varandra. Gestaltningar, yttranden, och menings-
skapande sammanhang bygger på samma sätt på varandra.
Gestaltningar, yttranden och meningsskapande sammanhang
står i ett dialogiskt förhållande till varandra.672

668 Björn, 1996, s. 130.
669 Jämför hällristningens ”text” i rundjuret ”Ormslingan”, Ingvarsstenarna i Söder-

manlands län.
670 Rapport, 2003-12-03, s. 16.
671 Björn, 1996; Widebäck, 1998; Ahlner Malmström, 1998; Fahlén, 2002.
672 Rapport, 2003-12-03, s. 15-16.
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Sammanfattande tolkningar
Av vad som har framgått här ovan, tycks det som om den överskridande
funktionen i olika bild- och textrelationer kan erbjuda integrerade, socialt
och kulturellt influerade, kommunikationsformer som gör det möjligt för
barnet att kommunicera och göra sig begripligt också med en begränsad
skriftspråklig kompetens.

Myndigheten för skolutveckling ger förklaringar angående ”meningsskapande”
och kommunikation i termer av ”dialogicitet”.  Olika ”yttranden” förklaras
vara sammanlänkade med varandra i en, som jag uppfattar beskrivningen,
konstitutiv intertextualitet.673 Beskrivningen passar väl in på de här behandlade
forskarnas klarlägganden hur barns bild-/textkonstruktioner påverkas genom
social och kulturell influens samt igenkänning och association.

Från språkets innehåll till dess uttryckssida
Utifrån sin studie av verksamheter i förskoleklass menar Widebäck att samtliga
barn uppvisar tecken på att de förstått skriftens funktionella betydelse redan
innan de begripit hur de formellt ska gå tillväga för att använda den.674 Fahlén
uttrycker sig något mer försiktigt, men menar att många barn redan vid
skolstarten har mer eller mindre medvetna kunskaper om läsning och
skrivning.675 Hur hanterar då lärarna barnens förförståelser om läsning och
skrivning? Av Widebäcks resultat framgår att de lärare, som ingår i hennes
studie, i princip utgår från att barnen är mogna att förstå vad läsning och
skrivning är när de själva tar initiativ till olika läs- och skrivaktiviteter.
Dessförinnan bör de alltså lämnas ifred från alltför stark styrning och på-
verkan.676 Widebäck spårar, i den verksamhet som studeras, drag av en Piaget-
inspirerad, stadieindelad och kognitiv kunskapssyn. Lärandet behandlas som
en kontinuerlig process där barnet, av egen kraft när det är dags, kan ompröva
och omstrukturera sina tolkningar och förståelser av världen.

Barnets tidiga skrivförsök kan vara svåra att tolka. Såväl Widebäck som Ahlner
Malmström, Björn och Fahlén återger empiriska exempel, där texterna framstår
som mer eller mindre läsbara. Problemet är då ofta att den information som
kan tolkas utifrån texten är alltför knapphändig. Barnets förmåga sträcker
sig till att endast punktuellt följa skriftspråkets konventioner.677 När barnen

673 Se Fairclough i kapitel I angående manifest och konstitutiv intertextualitet.
674 Widebäck, 1998, s. 171.
675 Fahlén, 2002, s. 12.
676 Widebäck, 1998, s. 176.
677 Widebäck, 1998, s. 122-125; Ahlner Malmström, 1998, s. 63 f.; Björn, 1996,

s. 127 f.; Fahlén, 2002, s. 151-165.
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börjar skriva uttrycker de sig med en ännu begränsad textvärld, som trots
det kan växa genom bildens adderande eller komplementära uttryck.678

Widebäck och Fahlén poängterar att det är viktigt att barnet medvetet kan
hantera de metaspråkliga uppmärksamhetsskiften som enligt författarna
krävs för att barnet fortsättningsvis ska kunna utvecklas som skriftspråks-
användare. Det handlar alltså om att barnet är eller blir språkligt medvetet,
eller mer precist; lingvistiskt medvetet.679 Fahlén anger brister i metakognitiv
förmåga i kombination med ett begränsat språk som en förklaring till att
barnet stannar kvar i bildens ikoniska representationsform som anses föregå
skriftspråket.680 Hon talar i sammanhanget om den metalingvistiska ”gåvan”
som en kapacitet, men också ett verktyg. För att kunna tillägna sig nämnda
förmåga och verktyg krävs i vidare mening ett stöd både i och utanför skolan.681

Som jag tolkar Fahlén använder hon begreppet ”metalingvistisk gåva” i be-
tydelsen av en potentiell möjlighet.

Ahlner Malmström utgår från att det medvetna skiftet från språkets innehåll
till dess uttryckssida också kan innefatta en bildspråklig medvetenhet.682

Hon hänvisar då till bildens metaspråkliga nivåer av det föreställande uttrycket
och det tolkade innehållet. Olika tolkningar kan bli aktuella beroende på vad
som utifrån mediet och situationen lyfts fram.683 Hennes exempel handlar
om samtal kring bildens kommunikativa aspekter, bildens funktioner, bildens
relation till yttre kontexter och/eller bildens stil och språk. Ahlner Malmströms
utgångspunkter skulle, som jag förstår det, i sin tillämpning, ytterst kunna
leda till kvalitativa förändringar av bildens funktion inom läsdiskursen.

De olika avhandlingsförfattarna, med undantag av Fahlén, för fram sociali-
seringens betydelse i enlighet med vad som mer övergripande kan definieras
som en Vygotskijtradition.684 Barnets bild- och textskapande kan härigenom
förklaras som ett uttryck för den informella kompetens som det har förvärvat

678 Jfr Ylikallio, 1997, s. 41, 44. Hon använder metaforen ”embryo” för att fånga
essensen i den bejaklande attityd som jag tolkar att de olika författarna försöker
förmedla när de möter barnens bilder och texter.

679 Fahlén, 2002, s. 38-39; Widebäck, 1998, s. 60-75.
680 Fahlén, 2002, s. 218.
681 Fahlén, 2002, s. 59, 79. Se även Fahlén, s. 10, 64, 90, 131, 137; Widebäck, 1998,

s. 38, 68, 74.
682 Ahlner Malmström, 1998, s. 3, 165, 169-170.
683 Ahlner Malmström, 1998, s. 3, 165, 169-170.
684 Se exempelvis Ahlner Malmström, 1998, s. 160; Widebäck, 1998, s. 188-189;

Löfstedt, 2001, s. 14-15.
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i och genom sin livsmiljö. Forskarna tycks vara överens om att när barnet
kommunicerar via bild och/eller text kan också samspelet mellan dessa
medieringar didaktiskt förklaras. Detta utgör i sig en potentiell del av barnets
identitets- och kulturskapande och därmed också i sin förlängning en del
av läs- och skrivprocessen. Läsning av och samtal kring bild-/textrelationer
kan på så sätt fungera som redskap för tolkning, förståelse, utbyte och bearbet-
ning av erfarenheter. Forskarna uttrycker mer eller mindre explicit att vi
genom språket och på grund av språket kan förstärka invanda mönster och
genom upptäckt skapa något nytt. Tack vare och på grund av språket prövas
och omskapas strukturer som i sin tur kan bidra till omdefinieringar av såväl
föreställningar som roller.

Den tolkande funktionen för all förståelsebildning har redan berörts men
ytterligare ett argument som Myndigheten för skolutveckling lägger fram,
kan, som jag ser det, med hänvisning till ett vidgat text- eller språkbegrepp
uppfattas som en aspekt av den metaförståelse som innefattas i begreppet
”språklig medvetenhet”. Myndigheten förklarar i samband med att visuellt
språk diskuteras, att de flesta bilder, eller sammansättningar av dessa ger ut-
rymme för flera betydelsebottnar eller betydelsekombinationer. Av myndig-
hetens text framgår vidare att kunskaper om bilders betydelsenivåer kan,
om också skolan anpassar sig efter samhällets sammansatta språkkultur,
tillvaratas och utvecklas.685 Det tycks som om Myndigheten för skolutveckling,
med hänvisning till vad som framgår av tidigare läsning, beskriver en önskvärd
men ännu inte realiserad möjlighet.

Sammanfattande tolkningar
Det tycks, utifrån de forskare som här redovisats, som att barnen inför skol-
starten redan, som ett resultat av kulturell socialisering, har insikter om
skriftspråkets funktion även om de ännu inte själva i strikt formell mening
använder sina insikter till att spontant välja att skriva och/eller läsa. Forskarna
argumenterar för att det finns vissa avgörande likheter mellan det skrivna
språket och bilden, nämligen att varken bilden eller ordet är dess innehåll,
de är tecken. Med avseende på bilden ses det som en självklarhet, men i
förhållandet till skriftspråket har betydelseskiljandet och betydelsebärandet
kommit att framstå som ett problem som barnet måste bli medvetet om.
Den pedagogiska konsekvensen är att i skriftspråkssammanhang tränas
uppmärksamhetsskiftet mellan uttryck/form och innehåll på ett sätt som
saknar motsvarighet i förhållande till bilder.

685 Rapport, 2003-12-03, s. 21.
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Avkodningen och tolkningen av bilden bygger primärt på likhet/olikhet,
medan det skrivna språket utgår från konventionellt överenskomna tecken
som måste läras in, klassificeras och inordnas. Särskilt Ahlner Malmström
aktualiserar potentialen i metaspråkliga samtal kring bilders och texters
likheter och olikheter med avseende på uttryck och innehåll.

Samtal och textmöten
De forskare som särskilt intresserat sig för bilden som studieobjekt är villiga
att betrakta bilder som textuella eller språkliga handlingar, ett slags kommu-
nikativa ”gester” där barnet ritar för att visa, berätta eller förstå något.686

Stödet för sådana tankar hämtar författarna från forskare som Piaget och
Vygotskij. Det gemensamma för avhandlingsförfattarna är att de betraktar
bilden som en bland andra representationsformer, där representationen i
sig har ett meningsinnehåll, som mer eller mindre klart framgår genom
bildens uttryck.687 Problemet är, liksom i barnets skrivande, att barnets idé
inte nödvändigtvis behöver överensstämma med den bild som det framställer.
Barnet kan ha svårigheter med, eller fäster inte särskilt stor vikt vid, att det
finns glapp i relationen mellan uttryck och innehåll. Också Myndigheten
för skolutveckling ger en liknande beskrivning. När yngre barn berättar om
något i bilder tycks de inte vara alltför bundna vid ”likheten” med det som
avbildas.688

Barnets gestikulerande i text och bild kan sägas innefatta en förväntan på
ett möte, ett svar eller en fråga. De didaktiska implikationerna blir tydliga,
men forskarnas resultat visar att många frågor och svar i samband med
barns bild- och textberättande i praktiken förblir outtalade. Myndigheten
för skolutveckling betonar att det är värdefullt med ett bra för- och efterarbete
i läs- och skrivsammanhang. Kanske döljer sig här den borttappade pusselbit
som kan bli till hjälp för att just bemöta barnets gestikulerande i bild. Då
med bilden som stödstruktur för exempelvis skrivandet. Potentialen ligger,
som jag ser det, inte i att kunskapsöversiktens formuleringar är nya. Styrkan
ligger snarare i att de följdfrågor som de kan väcka också fångas upp.

686 Björn, 1996, s. 26-27; Widebäck, 1998, s. 119; Fahlén, 2002, s. 138-141; Ahlner
Malmström, 1998, s. 26 f.; Lindahl, 2002, s. 70 f.

687 Björn 1996, s. 26-27; Widebäck 1998, s. 38 f. ”Uttryck” används här av mig enligt
semiotisk teori.

688 Rapport, 2003-12-03, s. 21.
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Läsandet och skrivandet av svårare texter kan underlättas av
goda stödstrukturer och ett bra för- och efterarbete. Det finns
många olika sätt att förbereda sig inför läsandet och skrivandet
av en text. Samtal, informellt skrivande, bildskapande och
dramatiserande är några exempel. Läsning av skönlitterära texter
kan ofta vara en bra förberedelse inför arbetet med mer fakta-
tyngda texter. Bilder och informativa illustrationer kan också
göra en text mer levande och på så sätt underlätta läsandet
och skrivandet.689

Lindahl har i sin studie intresserat sig för kvaliteter i samtal mellan lärare
och elever i undervisningssituationer där eleverna beskriver, berättar och
förklarar sina intentioner, arbetsprocesser och slutligen färdiga bild- och
textproduktioner. Hon identifierar tre olika kommunicerande förhållningssätt.
Den kreativa samtalsrelationen utmärks av att läraren har ett estetiskt förhåll-
ningssätt till barns lärande. Den reproduktiva positionen leder samtalet mot
ett svar som redan är känt av läraren. Det instrumentella samtalet har främst
en kontrollerande funktion.690 Jag har här svårt att inte se de två sistnämnda
funktionerna som två sidor av samma mynt, nämligen som uttryck för en
avsynande och bekräftande diskurs. Lindahl finner själv argument för den
estetiska positionen, där den vuxne genom öppenhet och lyhördhet strävar
efter förståelse för det enskilda barnets läroprocesser.

Björn redovisar att de barn hon möter använder sig av dialogiska bild- och/
eller textrelationer i det egna skrivandet. Hon noterar som framgått att bilden
tillmäts mindre betydelse allteftersom skriftspråket etableras och barnet lär
sig använda, eller lär sig att det ska använda, skriftspråket som ett emotivt
och intellektuellt redskap.691 Hon menar att detta kan tolkas som ett uttryck
för att barnet använder sig av de kulturella verktyg som finns till förfogande.
Björn använder begreppet ”representationella resurser” när hon beskriver
det komplexa förhållandet mellan funktionell korrigering, kulturell påverkan
och individuella preferenser. Här igenkänner vi Lindahls uppfattning att
barnet i en kontinuerlig meningsskapande process läser, transformerar och
producerar kulturellt material i en existerande social och kulturell struktur.692

Citatet här nedan, hämtat ur kunskapsöversikten från Myndigheten för
skolutveckling, bekräftar författarnas utgångspunkter.

689 Rapport, 2003-12-03, s. 30.
690 Lindahl, 2002, s. 255 f.
691 Björn, 1996, s. 137 f.
692 Lindahl, 2002, s. 24 f . Se även Fahlén, 2002, s. 67 f.; Widebäck, 1998, s. 182-184.
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Meningsskapandet är en social process som utspelas i ett socialt
rum. Det är i mötet med andra människor vi skapar mening.
[...] då är det inte bara utifrån det sagda som jag skapar mening.
[...] En mängd sinnesintryck står i interaktion med varandra
och påverkar vår upplevelse. Man brukar säga att vi är multi-
modala i vårt meningsskapande.693

När det gäller språkliga möten hänvisar Ahlner Malmström, Björn och Löfstedt
till Bachtin och hans syn på språket. Det språkliga yttrandet kan, enligt Bachtin,
sägas utgöra den fundamentala enheten i människors kommunikation via
både talat och skrivet språk.694 Yttrandet speglar i sin tur sina användnings-
områden med avseende på innehåll, genre och struktur.695 Genom dialog
uppstår en flerstämmighet, förklarar Lindahl, som dels speglar bakåt genom
den intertextuella erfarenheten och dels framåt genom initiativ till en påbörjad
och fortgående kommunicerande funktion.696

Även vid studium av bild- och textrelationer framstår Bachtins indelning
som särskilt betydelsefull. Förutom att bilden kan innefattas i Bachtins yttran-
den kan den också omslutas av de betydelser som i gängse mening hör samman
med konventionellt skriftspråk.697 Barnets tidiga bildtecken kan då ses som
grafiska gester eller ikoniska tecken där barnet uttrycker ett tänkt föremåls
utmärkande drag. Författarna Björn, Lindahl och Widebäck tycks vara täm-
ligen överens om att bildtecken även betecknar ord där barnet via verbalt
språk skapar en grafisk berättelse som i sin tur på nytt kan återges och
omkonstrueras verbalt, i ord. I ett ännu inte formaliserat skriftspråk kan
barnet sägas rita ord, och skapar på så sätt länkar mellan konkret och abstrakt
tänkande och möjligen också till ett funktionellt skriftspråk.698 Ahlner
Malmström, Björn, Widebäck och Fahlén beskriver och finner empiriskt
stöd för att barnet verkligen använder sig av prövande och upptäckande
skrivstrategier i förskola och skola. Barnets erfarenhetsbaserade skrivande i
dialog med bilder visar sig förekomma i olika blandformer av låtsas-,

693 Rapport, 2003-12-03, s. 15. Begreppet modalitet, kan, som jag uppfattar det, sägas
innebära att all ”text”, ur ett vidgat perspektiv, hämtats ur, bär på eller erbjuder
”sinnlig” erfarenhet.

694 Löfstedt, 2001, s 37. Löfstedt skriver ”Bakhtin” med engelsk stavning. Jag väljer
i motsats till författaren att använda mig av den svenska stavningen av författar-
namnet ”Bachtin”. Detta förklarar två versioner i texten.

695 Löfstedt, 2001, s. 37.
696 Lindahl, 2002, s. 23-24.
697 Lindahl, 2002, s. 91-92.
698 Björn, 1996, s. 27; Lindahl, 2002, s. 91; Widebäck, 2002, s. 77.
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situations-, helords- och ljudningsskrivande. Ovanstående textfunktioner
och skrivformer återfinns i såväl Björns som Widebäcks studier. Beskrivningen
angående barnens skrivstrategier har tydliga likheter med formuleringarna
som kan hämtas ur kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling.

I den allra första delen av den här fasen av eget läsande och
skrivande är det inte ovanligt att skrivandet tar överhand över
läsandet. Det tidiga egna skrivandet består till en början ofta
av en blandning av […]: låtsasskrivande, situationsskrivande,
helordsskrivande och ljudningsskrivande. Så småningom domi-
nerar de två senare strategierna. Mycket av det allra första skri-
vandet består av små korta texter till de bilder barnen ritar. Så
småningom skriver de enkla berättelser.699

Myndigheten för skolutveckling beskriver en utvecklingsgång där barnet
konstruktivt, upptäcktsorienterat och kreativt använder sig av olika strategier
för att ”skriva”.

Sammanfattande tolkningar
Barnet tycks funktionellt och kreativt kunna använda sig av olika strategier
för att kunna kommunicera och föra en dialog. De ritar bland annat ord och
skriver bilder.700 Dessa kommunicerande blandformer har för barnet den
konstruktiva funktionen att det funktionellt kan, om så tillåts, lita till sin
kompetens och vidareutveckla de kunskaper som redan är tillägnade och
alltså tagna i besittning.

Handlingsmönster och/eller mönsterhandling
Björn, Lindahl och Löfstedt använder sig av Vygotskijs begrepp ”imiterande
handling”, eller ”imitativ gest”, för att beskriva personligt kunskapstillägnande
genom användning av socialt överenskomna kulturella redskap. Barnets
utveckling till vidgad självständighet står därmed i förhållande till dess möjlig-
heter att förstå och begripa verktyg, handlingar eller händelser i förhållande
till situationen.701 Imiterade eller reproduktiva handlingar hör enligt Vygotskij
samman med minnet och förmågan att kunna föreställa sig något som något
annat, för att sedan meningsfullt kunna återanvända den tolkade föreställ-
ningen. Vygotskij använder termen ”internalisering” som en beskrivning av
imitationen som en ömsesidig social, språklig och mental process. Också

699 Rapport, 2003-12-03, s. 34.
700 Barnets lässtrategier redovisas mer ingående i avsnittet om ”Skriftspråk och läsning”.
701 Björn, 1996, s. 14 f.;  Lindahl, 2002, s. 29, 81, 262; Löfstedt, 2001, s. 13 f., 20 f.
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Björn motiverar den imiterande handlingen snarare som en kreativ rekon-
struerande akt än som ett oreflekterat kopierande.702 Lindahl väljer att anlita
Barbara Rogoffs begrepp ”participation” och ”affordance” för att ytterligare
markera individers interpersonella och aktiva roller i lärandeprocessen.
Genom att här undvika termer med associationer till överföring ger Lindahl
implicit barnet en tydligare ställning som självständigt och kompetent.703

Lindahl, men också Löfstedt, utgår alltså från att barnet självt är både pro-
duktivt och konstruktivt i mötet med det kulturellt och socialt åtkomliga
och accepterade.704 Som en jämförelse kan nämnas att Myndigheten för
skolutveckling beskriver läs- och skrivinlärning i termer av exempelvis expo-
nering, etablering, förmågeutveckling, tillägnande och automatisering.705 I
kapitlet Att skapa mening i bildspråk används begrepp som skapande, med-
skapande, engagemang, bildspråklig socialisering, kunskap och identitets- och
kulturskapande.706 Den senare begreppsläggningen igenkänns även hos de
forskare som refereras till här ovan.

Samtliga avhandlingsförfattare, frånsett Löfstedt, hänvisar i något sammanhang
till Piaget. Enligt honom hör den bakomliggande mekanismen för individens
strävan till social anpassning och jämvikt samman med två samverkande
processer, assimilation och ackommodation, där barnet anpassar omgivningen
till sig själv och sig själv till omgivningen. Genom övning i handling kan
barnet, t.ex. med öga och hand samt via stöd från sina erfarenheter, tillägna
sig kvalitativt förändrade intryck och upplevelser.707 ”Appropriering” är ett
närliggande begrepp som förekommer inom sociokulturell och semiotisk
teoribildning. Appropriering kan beskrivas som en gradvis process innefattande
aktiv delaktighet och självständighet. Denna process fortgår genom barnets
införlivande av intryck och de erfarenhetsbaserade tolkningar och menings-
skapande handlingar som följer ur dessa.708 Gombrichs begrepp ”funktionell

åter relevans.

Björn utgår från att såväl innehållet som formen i barns skrivande speglar
en kulturell mönsterbildning där också självständiga bearbetningar ingår.709

702 Björn, 1996, s. 15. Jfr Myndigheten för skolutveckling angående begreppen:
imitation, reproduktion och produktion. Rapport, 2003-12-03, s. 18-19.

703 Lindahl, 2002, s. 99-100, 107.
704 Lindahl, 2002, s. 16 f.; Löfstedt, 2001, s. 208 f.
705 Rapport, 2003-12-03, s. 10.
706 Rapport, 2003-12-03, s. 22.
707 Se Borgnakke i Bjerg (red.), 2000, s. 332. Jfr Widebäck, 1998, s. 43; Fahlén

2002, s. 67.
708 Björn, 1996, s. 10-16.; Lindahl, 2002, s. 29-107.; Löfstedt, 2001, s. 13-14.
709 Björn, 1996, s. 49.
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Också Löfstedt och Lindahl uttrycker liknande ståndpunkter, men ställer
sig mer uttalat kritiska till den diskurs som enligt författarna dominerar i
skolan. Forskarna visar direkt eller indirekt att vetenskapligt och politiskt
förankrade idéer avseende undervisningsdiskursen, påverkar lärarens argument
och uttalade intentioner med sina handlingar. Samtidigt förekommer exempel
där den uttalade intentionen inte alltid överensstämmer med den efterföljande
handlingen.

Exemplet här nedan är hämtat ur Björns studie. Björn återger en situation
som belyser ambivalensen just mellan intention och handling. Hon gör detta
genom lärarens agerande, men också genom det faktum att hon själv missar
eller underlåter att kommentera den redovisade händelsen: Det är skrivarstund
i dagboken. ”Mikael sitter en bit därifrån, håglös, utan att göra något. Han
frågar läraren om han får rita, men hon svarar: ’Inte nu. Ta upp och jobba
med något’. Han lyfter på bänklocket och stirrar ner bland böckerna”.710 I
sammanhanget kan nämnas att Björn motiverar sitt val att komma till den
aktuella klassen med hänvisning till lärarens ”bemötande attityd” gentemot,
som hon skriver, barn och deras kunskapande. Björn förklarar att läraren
beskriver en längtan ”som tycks handla om ett skapande möte, där kunskap
på ett nästan organiskt vis skulle kunna tillåtas växa ur det som lever för alla
inblandade parter”.711 I Björns avslutande diskussion förklarar hon att läraren
fungerade som en lyhörd dialogpartner i samband med barnens skrivande
som också knöt an till deras intressen. Min reflektion är att incidenten med
Mikael i kombination med lärarens uttalade intentioner och Björns tolkningar
av dessa, ger en komplex berättelse som inrymmer aspekter på såväl funktionell

Sammanfattande tolkningar
Barnet minns, det vill säga återkänner och känner igen. När barnet använder
sitt språk genom att exempelvis skriva, speglar innehållet i det som uttrycks
barnets självständiga bearbetningar av lånade kulturella mönsterbildningar.
Med författarna som källa skulle vi kunna säga att barnets uppmärksamhet
och tillgänglighet hör samman med kulturell influens förmedlad genom
social interaktion. Denna influens och förmedling handlar som jag uppfattar
det, också i högsta grad om undervisarens, men också forskarens situation.

Författarna aktualiserar återkommande den komplicerade relationen som
handlar om förhållandet mellan pedagogisk intention och praktisk handling.

710 Björn, 1996, s. 77.
711 Björn, 1996, s. 67-68.

korrigering som kulturell anpassning.
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Influenser från olika diskurser konfronteras med vanor och förförståelser.
Genom exemplet med Björns studie utökas de didaktiska frågorna kring
förhållandet lärare, elev och innehåll till att också problematisera konsekven-
serna av relationen mellan lärare, forskare, innehåll och perspektiv.

Gissning: förståelse, slarv eller bristande förmåga
Ahlner Malmström utgår från att bildarbete, liksom skrivande, alltid innehåller
ett mått av osäkerhet. Intuitionens impuls fungerar då visserligen vägledande,
men härutöver krävs också att individen anlitar sin slutlednings- och handlings-
kompetens, förklarar hon.712 Ahlner Malmström utvecklar ett resonemang
som handlar om barnets medvetna och förmedvetna handlingar. Hon förklarar
att barnet förstår sin omvärld tolkad utifrån en kommunicerad erfarenhet i
eller genom handling och uttryckssätt. Handlingen föregås av den intuitiva
och vägledande förmedvetenheten som just blir tänkbar för barnet genom
nämnda slutledningsprocess byggd på tidigare erfarenhet. Barnens bilder
eller skrivna berättelser blir då genomförbara inte enbart genom det som
barnet direkt upplevt. Också kulturellt lånade erfarenheter gör det möjligt
för barnet att förstå och känna igen. Det kan handla om intryck via direkta
möten människor emellan, men också om influenser via exempelvis böcker,
serietidningar, TV- program, reklam och dataspel. Den på så sätt lånade
erfarenheten tänjer ut barnens erfarenhetsvärld utanför det direkt personliga
och erfarna. Bilder och skrivna texter kan i den meningen förklaras vara uttryck
för en kulturell internalisering eller appropriering.713 Lånet handlar alltså
om ett tillägnande som innefattar barnets motiv grundat i personliga och
känslomässiga funktioner. Denna inter- och intrasubjektivitet gäller alltså
oavsett vi avser bildens rumsliga och ikoniska gestaltning eller skriftspråkets
sekventiella och konventionella teckenproduktion. Av detta följer att det
rimligen finns en potentiell möjlighet också för läraren, att genom barnens
bilder och texter, upptäcka, (av)läsa, använda och påverkas av såväl det per-
sonliga som det kulturellt gemensamma i det barnet tecknat och i ord
formulerat.714

Lindahls beskrivning av det kreativa samtalet som ett ”estetiskt möte” påminner
om Ahlner Malmströms resonemang här ovan, när hon beskriver mötet i
termer av en utmaning när det som tidigare tagits för givet måste omprövas.715

Den kognitiva omorganisering som här antyds kan liknas vid hypotestestning

712 Ahlner Malmström, 1998, s. 153, 155, 163.
713 Se även rapport, 2003-12-03, s. 18 f.
714 Ahlner Malmström, 1998, s. 158, 160-161; Lindahl, 2002, s. 107-108.
715 Lindahl, 2002, s. 256.
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grundad på tidigare erfarenhet, möjligen påverkad av någon form av konflikt
och vägledd av intuition. Här igenkänns även Ahlner Malmströms klar-
göranden kring intuitionens betydelse i samband med tolkning, förståelse
och begriplighet. Intuition avser i sammanhanget en förmedvetenhet som
kan hämtas ur lagrad kunskap och vidare påverka individens fortsatta hand-
lingar.716 Det intuitiva som i och med detta kan sägas omfatta sinnenas varse-
blivning tycks i sin tur handla om en grundläggande förmåga till menings-
skapande genom aktivt tillägnande. Myndigheten för skolutveckling förklarar
att meningsskapandet i den enskilda situationen styrs, medvetet eller omed-
vetet, av tidigare meningsskapande situationer.

Meningsskapandet påverkas också av gester, mimik, kropps-
rörelser, klädsel, lukter, känslostämningar etc. En mängd sinnes-
intryck står i interaktion med varandra och påverkar vår upp-
levelse. Man brukar säga att vi är multimodala i vårt menings-
skapande.717

Widebäck återkommer vid ett flertal tillfällen till gissningens roll i läsför-
beredande aktiviteter. Hon hänvisar till språkforskaren Ragnhild Söderbergh
som menar att gissningar är logiska och till läsforskaren Ingvar Lundberg
som väljer att betrakta gissningen som ett avkodningsproblem. Själv menar
författaren att eftersom förskolebarnet ”har god tid på sig innan den egentliga
läsundervisningen börjar, finns det utrymme att se gissningar som en del av
läsförberedelserna”.718 Ahlner Malmström å sin sida menar att intuition
och association som hör samman med både bildskapande och bildtolkning
för med sig moment av osäkerhet. Hon förklarar:

Jag har genomgående framhållit intuitionens betydelse när
barnet gör sin bild och vid tolkning av bilder. Intuitionens roll
är i sig ett fokus. De ställningstaganden som görs är i båda fallen
preliminära och gissningsmoment ingår.719

När Ahlner Malmström beskriver att barnet uttrycker sig ”associativt och
gissande” så uppfattar jag att hon tycks se gissningen som ett naturligt led i en
lärprocess som handlar om såväl förmedvetna som medvetna val. Widebäcks
hänvisning till Lundberg här ovan följer läsdiskursens dominerande syn på

716 Ahlner Malmström, 1998, s. 12-16, 19-21, 28-29, 31, 155, 163, 171- 172.
717 Rapport, 2003-12-03, s. 15.
718 Widebäck, 1998, s. 131-132, 171, 188.
719 Ahlner Malmström, 1998, s. 3, 172.
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gissningen som en brist eller ett avsteg från korrekt avkodning i samband
med läsning. Widebäck själv ser dock själv gissningen som en del av, inte
läsningen, men väl förberedelserna inför läsning.

Sammanfattande tolkningar
Gissningens roll i samband med läsning, tycks med impulser från bilden
som medium, ge kompletterande perspektiv som leder till nya frågor och
svar. Forskarnas teoretiska förklaringar innebär att barnets gissningar tycks
kunna avse något kvalitativt annorlunda än att barnen företrädesvis slarvar
eller har avkodningsproblem. Forskarna nämner dels betydelsen av att tillvarata
barnens förförståelse. Dels förs ett resonemang kring den intuitiva, sinnliga
förmedvetenheten som också kan förstås i förhållande till Skolutvecklings-
myndighetens tillämpning av begreppen ”multimodalitet”, och ”menings-
skapande”. Implicit väcker forskarna frågorna: Om barnet väljer att gissa,
handlar det då om en logisk hypotestestning som hör samman med att barnet
vet eller igenkänner något? Eller är gissningen snarare ett uttryck för en oför-
måga att i situationen handla, som i sin tur hör samman med att inte våga,
eller att inte veta hur det ska handla? Av ovanstående läsning tycks det
framför allt som om det är den föregående frågan som är av intresse för de
forskare som här redovisats. Den senare har tydligare tillhörighet inom
läsningens diskurs.

Att fatta mening och förstå, att vilja kunna och kunna vilja
Att tala, rita, skriva förutsätter utifrån de dominerande perspektiv som
presenterats här ovan, att barnet i olika situationer utvecklas i dialog med,
och med hjälp av, kulturellt överenskomna och medierade språkliga redskap.
Björn reder ut två semiotiska riktningar för att förklara just meningsbegreppet,
som hon menar intimt hör samman med tolkning och förståelse av språket.720

de Saussure och Piaget lägger meningsinnehållet i relationerna mellan de tecken
som ingår i det språkliga systemet. Peirce och Bachtin har en mer pragmatisk
position som utgår från att mening uppstår i en aldrig avstannande process
där individen transformerar tecknen genom tolkning i ett socialt, språkligt
och kulturellt konstruerat sammanhang. Innehållet i ett budskap medieras
genom olika språkliga handlingar för vidare förståelse och begriplighet.721

Också myndigheten för skolutveckling beskriver hur innehållet i olika mediala
texter måste tolkas för att förstås.

720 Björn, 1996, s. 26-27.
721 Björn, 1996, s. 22 f. Se även rapport, 2003-12-03, s. 14 f.
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Alla mediala texter kräver en aktiv avkodning för att över-
huvudtaget bli begripliga. Receptionen av också den enklaste
kräver alltid en kognitiv aktivitet som inkluderar aktiverandet
av en mängd förkunskaper och tolkningsstrategier.722

När myndigheten talar om ”mediala texter” så kan termen ”avkodning” möj-
ligen uppfattas på ett sätt som också svarar mot ett vidgat språkbegrepp.
Avkodning handlar då om något mer än exempelvis läsningens avkodnings-
principer. Avkodning av meddelandet i en bild och/eller text kan då handla
om kombinationer av erfarenheter, där den tolkade meningen uppstår i mötet
mellan bild/text och kodare eller uttolkare.

Björn utgår från att barnets handlingar alltid är under påverkan av den mening
som det väger in i motivet och sammanhanget för en språkhandling, detta
oavsett om handlingen initierats av barnet självt eller av någon annan.723

Detta kan jämföras med tidigare förklaringar och positioneringar i för-
hållande till ”överenskomna scheman” och ”funktionell korrigering”. Löfstedt
liksom Björn utgår från att den individuella ”rösten” i barnens bilder är ett
uttryck för barnets medvetna, eller omedvetna, avkodade och tolkade möten
med kulturellt laddade förebilder.724

I min studie framgår hur barn i skilda kontexter hanterar verklig-
heten med bildspråket som redskap. Tillsammans med andra
barn gestaltar de bland annat aspekter av sin lekvärld, som ofta
reflekterar den medievärld de lever i. [...] Det är sinnligt påtagliga
aspekter av verkligheten som står i fokus …725

Forskarna liksom Myndigheten för skolutveckling utgår från att den vilje-
mässiga grunden för barnets handlingar har såväl emotionella som sinnliga
drag.726

722 Rapport 2003-12-03, s. 27.
723 Björn, 1996, s. 107. Se även Lindahl, 2002, s. 76.
724 Se exempelvis Löfstedt, 2001, s. 214.  Jämför med Nils Adelsten, 2002, som

enligt min tolkning går ytterligare ett steg när han i sin avhandling Interikonicitet
tillämpar begreppet efterbilder. Adelsten menar att alla bilder är efterbilder i
förhållande till tidigare framställda bilder. Se även Josephson och dennes förklaring
om den medvetna och omedvetna förebilden. Josephson, 1991, s. 33.

725 Löfstedt, 2001, s. 218.
726 Se exempelvis Lindahl, 2002, s. 89, 106; Björn, 1996, s. 19-20.
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Meningsskapandet, eller kunskapandet om man så vill, förstärks
och fördjupas om budskapet medieras på olika sätt, genom olika
gestaltningar och uttrycksformer. Kunskaperna blir djupare
och mer befästa om de kopplas till upplevelser av olika slag.727

Jag tolkar att nämnda ”upplevelser” i sammanhanget omfattar någon form
av sinneserfarande och känsla som samtidigt medger att barnet kan sägas
vara under påverkan av den mening det tillskriver situationen. Barnets
medierade handling är i sig kulturellt, historiskt och institutionellt situerad.
Alltså, det gestikulerande, språkligt handlande barnet kan, av vad som
framgått här ovan, sägas vara en kulturbärare som genom språklig självreglering
strävar efter att tillhöra sin omvärld. Denna process visar sig genom barnets
(bild)språkliga yttranden.728 Som redan framkommit, reder Löfstedt ut
språkliga aspekter med hjälp av Bachtins resonemang om det talade och
skrivna språkets kontextualitet i termer av genre och yttrande. Med hänvisning
till Bachtin, förklarar hon att yttrandet i sig är flerstämmigt och innefattar
tematiskt innehåll, stil och komposition. Genom att erbjuda barnet rikliga
möjligheter att använda (bild)språket i olika situationer, kan det språkliga
uttrycket utvecklas till att bli allt mer funktionellt och nyanserat.729

Forskarnas studier visar att barnets egna bilder kan tolkas som uttryck för
samband mellan företrädesvis individuella preferenser grundade bland annat
i tidigare erfarenheter och undervisningens utformning. De visar därmed
på ett didaktiskt kunskapsfält som är möjligt och/eller önskvärt att vidare
utveckla. I enlighet med sina syften berör de både uppenbara och mindre
tydliga samband mellan bilder och skriftspråkstillägnande. Läsning hanteras
av Björn, Ahlner Malmström och Widebäck närmast som en konsekvens av
integrerade rit- och skrivprocesser.730 Denna syn kan också kännas igen i
citatet här nedan.

Förskolans och skolans läroplaner betonar att språk, lärande
och identitetsutveckling utgör en helhet som inte går att särskilja
på något enkelt sätt. Det är väsentligt att olika språk- och kunskaps-
former, och olika sätt att lära, balanseras och bildar en helhet.731

727 Rapport, 2003-12-03, s. 101. Kursivt i källan.
728 Yttrande används här i betydelsen av påstående, inlägg eller reflexion. Begreppet

kan då användas i sammanhang där aspekter på gestaltande och förverkligande,
oavsett medium, ”visar sig” eller görs ”synligt”.

729 Löfstedt, 2001, s. 37-38, 41-43.
730 Björn, 1996, s. 168 f.; Ahlner Malmström, 1998, s. 177-178; Widebäck, 1998,

s. 188-189.
731 Rapport, 2003-12-03, s. 13. Kursivt i källan.
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Sammanfattande tolkningar
Forskarna tycks utgå från att barnet är ett aktivt meningsskapande subjekt
som utvecklas i och ur en socialt och kulturellt präglad kontext. Av detta
följer att forskarna strävar efter att tolka skol- och undervisningskulturen i
förhållande till de aktiviteter som initieras, och då med särskild uppmärksamhet
på barnets handlingar som svar på aktiviteten. Myndigheten för skolutveckling
visar på betydelsen av meningsskapande aktiviteter där läraren ska ha förmåga
att sätta igång meningsfyllda undervisningssituationer. Av detta följer, som
jag tolkar texten, att om läraren i egenskap av igångsättare bedömer att den
föreslagna aktiviteten är meningsfull, så ska barnet uppfatta detsamma.

Att visa utan att peka – och barnet fortsätter själv
Björn hanterar via barns dagboksskrivande såväl bilder som texter. Hon
redovisar tre förekommande strategier grundade på elevernas eget skrivande
och bildberättande: reproduktion av egen erfarenhet, laboration med egen
erfarenhet och redogörelse för erfaren verklighet.732 Björn menar att barns
frivilliga kopierande kan ses som en form av textuell laboration eller som en
kontextuell lek med förebilder. Beskrivningen kan förstås i förhållande till
förklaringen som återfinns i kunskapsöversikten från Myndigheten för skol-
utveckling. Även om ”eget” skrivande kan upplevas som meningsfullt av barnet
så anses det, enligt vad som framgår av översikten, vara mer krävande för
barnet att skriva egna texter än att än att kopiera eller reproducera andras
texter.

Egen produktion – eget skapande av nya texter – är mer krävande
än imitation och repruduktion [sic], men samtidigt den strategi
som utvecklar språket och meningsskapandet mest.733

Björn använder sig av begreppet ”textuell laboration”. I detta innefattas
såväl kopiering som reproduktion och eget skapande. Innebörden i Björns
begrepp textuell laboration har likheter med Lindahls tillämpning av Vygotskijs
begrepp ”reproduktiv” och ”produktiv handling”. Med hjälp av begreppen
beskriver hon fantasins omgestaltande funktion i kunskapsprocessen. Hon
förklarar denna process som en pendling mellan barnets förmåga att minnas
och att konstruera, att reproducera och att producera.734 Lindahl ser problem
med att det inte sällan kan uppstå konflikter mellan, å ena sidan barnets
handlingsmönster och å andra sidan lärarens föreställningar om ideala mönster-

732 Björn, 1996, s. 146.
733 Rapport, 2003-12-03, s. 19.
734 Lindahl, 2002, s. 81. Jämför Nyström, 2002, s. 76-77.
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handlingar. Den textuella laboration som Björn talar om i kombination
med fantasins omgestaltande funktion som också Lindahl ger uttryck för,
kan, som jag uppfattar forskarnas resultat, komma i konflikt med lärarnas
uppfattningar om vad barnet ska göra, och hur det ska göra det som ska
göras.

Vygotskijs proximala utvecklingszon (ZPD), ger didaktiska signaler om att
undervisningsvanor och undervisningssituationer verkligen påverkar läran-
det.735 ZPD förklaras av Widebäck som ”en kapacitet att upptäcka vägar
utanför de givna anlagen”.736 Alltså, inom den aktuella utvecklingsnivån kan
barnet självt med hjälp av internaliserade eller tillägnade kunskaper generalisera
och reproducera sin kunskap. Widebäck liksom Ahlner Malmström och
Lindahl menar att barnet tillsammans med andra, inom sin möjliga utveck-
lingsnivå, kan gå vidare för att passera till en ny aktuell utvecklingsnivå.
Avståndet mellan nivåerna avser då ZPD.737 Lärarens roll handlar då framför
allt om att vara den pedagogiska ledaren. Härigenom aktualiserar forskarna
distinktionen mellan lotsning och ställningsbyggande, ”scaffolding”. Läraren
som lots leder barnet med framför allt målet i sikte. Ställningsbyggaren,
scaffoldern, tar också hänsyn till konstruktionen. Den mentala ställningen
ska kunna förflyttas utan att konstruktionen raseras.738 Barnet ska på så sätt
kunna återanvända sin kunskap i en annan situation och utifrån andra pre-
misser.

Fahlén hänvisar till Bruner och dennes lansering av scaffolding, då med
innebörden av mental stötta. Begreppet används även i en mer vidgad betydelse
och avser då kulturell stöttning eller uppbackning.739 Löfstedt refererar till
pedagogen Roger Säljös tolkning av scaffolding: ”eleven får stöd i genom-
förandet av en uppgift genom att läraren strukturerar problemet och till
exempel riktar uppmärksamhet på ordningsföljden i olika moment”.740 Min
reflektion är att förklaringen, utan problematisering av vad som avses med
”lärarens strukturering”, riskerar att kunna förväxlas med den lotsande lärar-
rollen. Widebäck förklarar lärarens konstruktörsroll med direkt hänvisning
till ”scaffolder” och menar att en direkt tillämpning av detta finns att söka

735 Se exempelvis Löfstedt, 2001, s. 13-14; Lindahl, 2002, s. 29, 107.
736 Widebäck, 2002, s. 58.
737 Widebäck, 2002, s. 40-42, 68, 74, 171-172, 187; Ahlner Malmström, 1998, s.

9; Lindahl, 2002, s. 84-91, 95.
738 Widebäck, 2002, s. 40, 42, 171-172, 187. Se även Ahlner Malmström, 1998,

s. 9; Löfstedt, 2001, s. 13, 21; Fahlén, 2002, s. 58-59; Lindahl, 2002, s. 86-87.
739 Fahlén, 2002, s. 89, 134, 145, 170, 220-222.
740 Löfstedt, 2001, s. 17.
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i pedagogiska strategier för hantering av didaktiskt användbara begrepp
som utveckling, imitation, modellinlärning, positiv och negativ förstärkning,
mottagande, instruktion och dialog.741 Lindahl skriver särskilt fram betydelsen
av självuttryckets aktivitet där lärarens roll är att understödja barnet utan
att störa.742

Löfstedt visar på dialektiken i förhållandet mellan den kollektiva aktiviteten
och den individuella förståelsen. Även om förståelsen är individuell samspelar
den med de kollektiva lärandeprocesser som iscensätts i den specifika
undervisningssituationen.743 Utgångspunkten igenkänns i förhållande till
såväl Bruners ”scaffolding” som Vygotskijs ZPD. Vad som här avses är inte
barnets erövring av lärarens handlingssystem utan barnets aktiva kunskaps-
tillägnande uttryckt genom personlig tolkning och handling i den specifika
situationen. Också Myndigheten för skolutveckling kommenterar denna aspekt
av lärandet.

En första förutsättning för att lyckas […] är att möta alla elever
på ett likvärdigt sätt, att skapa en atmosfär där alla känner sig
välkomna och lika mycket värda, och att – i ett första skede –
bejaka alla elevers språk, kultur och värderingar. Ett sätt att sedan
gå vidare kan vara att göra de språkliga och kulturella skillnaderna
till föremål för strukturerade samtal.744

Sammanfattande tolkningar
De forskare som särskilt diskuterat betydelsen av barnets språkhandlingar i
tal, skrift och bild skapar en fond där det aktiva barnet bildar figur. Med detta
menar jag att det, hos forskarna, tycks finnas en klar ambition att, via teoretisk
förankring, vilja se barnet som ett handlande subjekt, figur, i förhållande till
den kontext som diskuteras. Med fond avser jag barnets tillägnande av verk-
samma och ändamålsenliga redskap i kombination med den pedagogiska
stöttning, scaffolding, som tillåter/erbjuder det ”självständiga” barnet att
utvecklas. Forskarna teoretiska ambition att se barnet, överensstämmer inte
alltid med den empiriska verkligheten, fonden, när den beskrivs och analyseras.

Forskarna ger såväl teoretiska som empiriska belägg för att olika språkliga
färdigheter kan understödja varandra. De sätt på, och motiv för hur detta ska

741 Widebäck, 1998, s. 42.
742 Lindahl, 2002, s. 51-52. Jfr Löfstedt, 2001, s. 46. Både Lindahl som Löfstedt

hänvisar, till kognitionsforskaren Barbara Rogoff i samband med resonemang
om lärarens uppgift att stödja eleven.

743 Löfstedt, 2001, s. 16-17.
744 Rapport, 2003-12-03, s. 100. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 38.
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gå till skiftar utifrån såväl forskarens som lärarens teoretiska perspektiv.
Forskarna beskriver, med hänvisning till såväl tidigare forskning, som via
resultaten av den egna studien, ett register av komplexa lärarhandlingar som
pendlar mellan att gripa in eller att, med hänvisning till det starka och rika
barnet, låta bli.

Läraren och den ambivalenta professionen
Även föregående spår mynnade ut i lärarens yrkesroll och handlingsberedskap
i samband med barns skrivande och bildskapande i skolan. De olika avhand-
lingsförfattarna argumenterar också här för betydelsen av lärarens didaktiska
kompetens och vikten av att barnen erbjuds meningsfulla aktiviteter. Det
finns, trots den antydda likheten mer eller mindre framträdande skiljelinjer
i förhållande till tidigare spår, men också inom det spår som redovisats här
ovan.

Forskarna här ovan utgår från delvis olika epistemologiska och ontologiska
antaganden i förhållande till barn, undervisning och lärande. Fahlén lutar sig
mot kognitiv utvecklingsteori med betoning på biologiska utvecklingsprocesser.
Även Lindahl framhåller kognitiva aspekter, men med öppningar mot kultur-
teori i dialog med human- och samhällsvetenskaperna för att kunna förklara
komplexiteten i det didaktiska uppdraget.745 Hon efterlyser ett uttalat estetiskt
och meningsskapande förhållningssätt i förskola och skola i förhållande till
undervisning och barns lärande och ifrågasätter en normativ skolkultur som
tvingar barnet till förhandlingar och kompromisser i arbeten som ligger
utanför barnets erfarenheter, och rimligen därför inte heller efterfrågas av
barnen.746

Lindahl, liksom Löfstedt och Widebäck uppmärksammar, på såväl ett allmän-
didaktiskt som ett ämneskonceptuellt dilemma. Betoningen på det specifika
i barnets natur, inom såväl förskolepedagogik som bildpedagogik, poängterar
det fria skapandet för att undvika styrning, korrigering och kritik.747 Bild-
arbetet betraktas och hanteras av författarna som ett uttryck för känslans
jagstärkande och självförverkligande språk som kan utvecklas i den pedagogiska
praktiken.748

Löfstedt ser problem med förskoleverksamhetens vacklande struktur med
fasta inslag av fria aktiviteter, men också med inriktningen på de lärarledda

745 Lindahl, 2002, s. 16 f.
746 Lindahl, 2002, s. 109, s. 256, s. 258.
747 Widebäck, 1998, s. 18; Löfstedt, 2001, s. 219.
748 Ahlner Malmström, 1998; Widebäck, 1998; Löfstedt, 2002.
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arbetsuppgifterna i den bildskapande verksamheten. Den didaktiska ambi-
tionen tenderar, enligt Löfstedt, att omfattas av en framskrivning av fostrans-
aspekter som tålamod och självständighet, snarare än att barnens bildskapande
i sig har något att erbjuda. Detta utesluter inte att barnen samtidigt ska upp-
skatta och känna tillfredsställelse i bildskapandet.749 Ambivalensen mellan
kultivering och det fria subjektets handlingar blir uppenbar och skapar
genom sin dubbelhet en latent konflikt. Barnen möter en förbudstradition
där även det fria ska ingå. Regler i form av direktiv utgör ramarna för hur det
hela ska göras eller inte göras för att vara fritt, kreativt och skapande.

Löfstedt antyder alltså att barnen till viss del lämnas därhän i sitt bildarbete,
men att de i andra sammanhang tränas såväl färdighets- som kunskapsmässigt.
Lärarna uppmuntrar den så kallade ”naturliga och spontana barnbilden” och
förhåller sig samtidigt mer kritiska till sådana barnbilder som de igenkänner
som efterhärmningar av andra bilder.750 Löfstedt menar att konsekvenserna
av lärarnas omutliga förtröstan på barnets självständiga förmåga i arbetet
med att framställa bilder, kan leda till att barnen i brist på hjälp blir försiktigare
och mer hämmade i sina försök att komma vidare. De vågar inte pröva.

Det finns en överenskommelse om vad som gäller: Inget är rätt
eller fel i bildskapandet, var och en kan på sitt eget sätt. I diskus-
sioner med kamrater i bildskapande praktiker använder barn
stundom argument som, ’man får göra som man vill’, för att
legitimera sitt framställningssätt. Samtidigt visar exempel i min
empiri att en sådan frihet inte är till godo för alla barn.751

Löfstedt anser att en bildpedagogik som förordar elevens frihet utan att peda-
gogen visar engagemang eller har kunskaper i ämnet blir särskilt problematisk
i förhållande till de outtalade normer och ideala värderingar som implicit
finns kring de bilder som omger oss.752 Hon menar att eftersom vi bär på
kulturella föreställningar om hur en bild verkligen ska se ut för att vara en
”bra” bild i termer av att den liknar, ”är lik” de objekt som avbildas, så kan
vi heller inte undgå att värderande förhålla oss till de bilder vi möter. Hon
förklarar att en passiv attityd till bildmediet rimmar dåligt med framskrivningen
av lärarens aktiva roll för att stimulera barnets potentiella kunskaps- och
färdighetsutveckling. Löfstedt problematiserar med detta den obalans som

749 Löfstedt, 2001, s. 210-214.
750 Löfstedt, 2001, s. 29.
751 Löfstedt, 2001, s. 217.
752 Löfstedt, 2001, s. 217.
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tycks visa sig i förhållandet praktisk handling och pedagogisk idealism. Också
Lindahl uppmärksammar nämnda obalans i sin studie när hon argumenterar
för att barnet behöver mer aktiv pedagogisk vägledning och stöd i sitt lärande.
Widebäck efterfrågar, och då med hänvisning till Björn, ett mer aktivt vuxen-
stöd för att barnet ska kunna hantera den hämmande frihet som kan följa
av fritt bild- och textskapande i skolan.753

Forskarna efterfrågar, inte bara färdigheter utan också lärarkunskaper där
barnet i grunden också görs delaktigt i vad och hur något ska göras. De
menar att den stöttande läraren avstämmer och reviderar sitt stöd genom
att hon/han i vid mening är förtrogen med, och lyhörd för barnets kunskaps-
och färdighetsutveckling.754 Löfstedt förklarar att det är ett problem om
läraren erbjuder barnen en mer eller mindre välsorterad verktygslåda i
mening att de då anser sig vara aktiva i förhållande till barnens bildarbete.
Hon förklarar att verktyget tenderar att bli målet istället för att just fungera
som ett redskap för att uppfylla ett eller flera mål. Risken blir då, enligt
Löfstedt, att tekniken eller materialet ges företräde framför ändamålet att
kommunicera.755

Forskarna tycks på det hela vara överens om betydelsen av att läraren kan
fånga upp och ta vara på elevernas egna erfarenheter och skapa rum för lärande
via språket oavsett om vi talar om bilder eller texter.756 Uppfattningen gynnas
också genom senare rekommendationer från Myndigheten för skolutveckling.

Om skolan inte anpassar sig till samhällets sammansatta språk-
kultur, utan envist håller sig till sin slentrianmässiga uppdelning
av olika medier och språk avvisar den barnens och ungdomarnas
möjligheter till växelval, kompensation och komplettering, och
hänvisar dem till ett avgränsat och renodlat språkbruk.757

Sammanfattande tolkningar
Av vad som framkommit tycks det som om läraren i de aktuella studierna i
allmänhet har svårt att hantera barnets bild- och textskapande som en menings-
skapande och estetisk aktivitet. Å ena sidan lämnas barnet därhän för att

753 Widebäck, 1998, s. 189.
754 Löfstedt, 2001, s. 219; Lindahl, 2002, s. 17; Widebäck, 1998, s. 189; Björn, 1996,

s. 172.
755 Löfstedt, 2001, s. 211, 217.
756 Rapport, 2003-12-03, s. 103-104. Jfr rapport, 2003-09-05, s. 7.
757 Rapport, 2003-12-03, s. 22. Jfr s. 103-104. Se även rapport, 2003-09-05, s. 7.



190

fritt kunna uttrycka sig. Å andra sidan erbjuder läraren uppgifter som mer
handlar om att uppöva en viss teknik eller att låta barnet pröva ett material.
Även om ambitioner finns för att stödja barnets bildspråksutveckling, så
tycks lärarna behöva utveckla såväl sin ämnesmässiga som didaktiska kompe-
tens för att kunna tillvarata och utveckla bilden som medieringsform och
estetiskt uttryck också i läs- och skriftspråkliga sammanhang.

Resultat av den andra läsningen (b)
Ahlner Malmström presenterar förslaget om breddad läskunnighet på analysens
grund. Hon inkluderar då betydelsen av den intuitiva ”gissningen”. Björn
diskuterar ett integrerat interaktionistiskt perspektiv på barns fria textskapande
som en meningsskapande aktivitet. Fahlén betonar lärarens betydelse som
”scaffolder” för barnets erövrande av skriftspråket. Lindahl efterlyser en estetisk
och i grunden omdanande syn på undervisning och lärande. Löfstedt visar
på barnbildens flerstämmighet och behovet av ett bildpedagogiskt förhållnings-
sätt. Widebäck finner att lärande aktiviteter som teckning och målning,
samt förberedande läsning och skrivning kommer, särskilt inom förskolans
verksamhet, i konflikt med en försiktig ”vänta mentalitet”. Forskarna
aktualiserar föreställningar som delvis tycks härröra från ontologiskt och
epistemologiskt vaga och ambivalenta förgivettaganden om barnet som ett
i grunden självständigt, men också ett socialt kunskapssökande subjekt.

Det finns en tydlig tendens till att forskarna genom sina syftesfrågor berör
läsningens diskurs, men likväl söker svar som ligger utanför denna. Det inte
enkelt synliga eller påvisbara i förhållande till språkliga och mellanspråkliga
uttryck lyfts fram som viktiga aspekter i förhållande till barns bildberättande,
muntliga berättande och skrivande. Studierna visar att ur ett didaktiskt
perspektiv förefaller det inte särskilt meningsfullt eller konstruktivt att
argumentera för graden av betydelsefullhet mellan olika språkliga yttringar
och dess uttryck. I frågan om huruvida textens meddelbarhet ökar genom
bilden, eller om texten bidrar med ny information till bilden tycks det som
om forskarna undviker att ge förklaringar som riskerar att leda in på fortsatta
hierarkiska ordningar.

De avhandlingsförfattare som särskilt studerat barns skrivande ger prov på
bildens och talets modellerande funktion, genom vilken texten innehållsligt
kan expandera och förstärkas. Bild-, skrift- och talspråk uppfattas av författarna
som korresponderande kunskapsspråk och som estetiska yttringar kopplade
till intellektuella färdigheter och sinnesmodaliteter. Bilden som kunskaps-
förmedlare visar sig dock, genom studiernas resultat, i praktiken ha en relativt
svag och oklar position. De olika forskarna ser bildens betydelse som mer
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eller mindre given i samband med skrivande och skriftspråks-förberedande
aktiviteter. Av detta följer att argument kring hur läs- och skrivprocessen
påverkas av tillgången till och avsaknaden av bilder, i själva verket uteblir.

De olika hänvisningarna till Myndigheten för skolutveckling kan förmedla
intrycket att barns bilder tillskrivs större betydelse än vad som verkligen är
fallet i den aktuella kunskapsöversikten. Här vill jag ge ett förtydligande
som nyanserar föreställningen. Hänvisningar som mer exklusivt anknyter till
bilden har hämtats från kapitlet om ”Kommunikation och språk” där det
förs ett resonemang kring ett vidgat text- och språkbegrepp och menings-
skapandets socialisation.758 Från de kapitel som mer specifikt handlar om,
men också speglar, läs- och skrivdiskursen har jag hämtat material där be-
greppen ”språklig medvetenhet”, ”avkodning” och ”skrivfaser” reds ut. Här
har jag också funnit hänvisningar som mer generellt handlar om gynnsamma
lärmiljöer. Innehållet i citaten handlar då om betydelsen av att tillvarata
barnets erfarenhet och om att likavärdighetsprinciper tillämpas. Vidare
framgår, via nämnda hänvisningar, att sambanden mellan meningsskapande,
språk och lärande alltjämt finns på agendan för stödjande undervisnings-
insatser.759

Resultaten här ovan kommer nu vidare, i min tredje läsning, att diskuteras
i förhållande till det tidigare spåret, ”Skriftspråk och läsning (a)”.

Tredje läsningen
Skriftspråk och läsning och bildspråk och textskapande
Så sammanför jag slutligen innebörden av mina tolkningar av textavsnitten
”Skriftspråk och läsning” (a) och ”Bildspråk och textskapande” (b) i enlighet
med den modell som presenterats i kapitlets inledning. Den flerdelade
funktion som tilldelas begreppen: ”Kommunikation och språk”, ”Förståelse
och handling”, samt ”Samhälle och kontext”, omfattar, som framgått en
bestämd aktivitet t.ex. läsning, liksom villkoren för och resultaten av den
bestämda aktiviteten. Denna begreppstriad kan förstås som en dynamisk
helhet, en intertriad, där de olika delarna påverkar och påverkas av varandra
i en sammansatt och sammanhörande enhet. Genom att tillvarata helheten
i delarna och delarna i helheten tycker jag mig ha tillräcklig underbyggnad
för att, i denna min tredje läsning och avslutande sammanfattning, med ett
tydligare stift, kunna fylla i konturerna av läs- och skrivdiskursens framväxande
silhuetter.

758 Rapport, 2003-12-03, s. 14-28.
759 Rapport, 2003-12-03, s. 13, 30, 34, 100-104.
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Oavsett om det är villkor för eller resultat av läsning, skrivning eller bildarbete
som författarna implicit eller explicit diskuterar, så tycker jag mig ha funnit
en sammanbindande pedagogisk länk mellan de olika texterna. Författarna
använder argument och förklaringar som alla i någon mening berör kravet
på stödstrukturer i termer av kompetens och erfarenhet. Begreppet kan ses
som ett en konsekvens eller en förutsättning för undervisning och lärande i
allmänhet, men används här i samband med aspekter på skriftspråks-
tillägnandet ur såväl ett lärar- som ett elevperspektiv. Som jag uppfattar
tillämpningen av begreppet i kunskapsöversikten från Myndigheten för
skolutveckling, så inkluderar stödstrukturer kommunikativa och språkliga
aspekter relaterade till individens förståelser, och handlingar i en samhällelig
kontext. Avhandlingsförfattarna använder sig av andra begrepp och förklaringar
än Myndigheten för skolutveckling för att beskriva förutsättningar för
undervisnings- eller lärprocesser, likväl strävar forskarna efter att inbegripa
interaktiva och intertextuella samt intermodala relationer som utgångspunkt
och förutsättning för lärande.

På en mer allmän nivå tycks det som om läsning och skrivning omfattas av
en gemensam diskurs där den kommunikativa språkliga och skriftspråkliga
aktiviteten förklaras som en grundläggande aktivitet av central betydelse.
Aktiviteten är, ur ett samhälleligt demokratiskt perspektiv, förpliktigande
på såväl systemnivå som organisations- och individnivå. Utifrån eller genom
detta fundament tycks det likväl som om skolforskning kring läsning och/
eller skrivning stundtals följer delvis olika riktningar med avseende på såväl
resultat som villkor för aktiviteten. Den gemensamma diskursen tycks alltså
inrymma två diskurser, men de särskiljande villkoren för dessa döljs av den
dominerande läsdiskursen.

Som jag tolkat innebörden i konsensus, så avses en förhandlande överens-
kommelse mellan olika parter. En medling, som i sig möjliggörs genom en
etablerad och enig kunskaps- och tankeregim som också används som ett
skolpolitiskt styrmedel. De konsekvenssträvanden som synliggjorts innefattar
lärarens kompetens, läsmetodiska program, betydelsen av språklig med-
vetenhet, att barnen behöver god litteratur och att det är viktigt att tillvarata
barnens språkliga erfarenheter. Konsensus finns som artikulerad idé via
systematiska inkluderande och exkluderande hänvisningar till forsknings-
resultat. Konsensus tycks fungera på begreppsnivå som ett indirekt påtryck-
ningsmedel. På verksamhetsnivå ger lärarna förklaringar som bekräftar
diskursens ordning. Studiernas resultat visar samtidigt mer eller mindre
tydligt att det finns ett glapp mellan vad som sägs och vad som görs. Glappet
mellan intention och handling avspeglar sig också i kunskapsöversikten från
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Myndigheten för skolutveckling. I materialet refereras å ena sidan till den
kunskap som redan finns inom fältet, å andra sidan måste ”experter” lånas
in när beskrivningarna och förklaringarna ligger utanför diskursens reella
kompetensområde. Konsensus kring läs- och skrivfältet tycks både finnas
och inte finnas, både vara och inte vara. Skolpolitiskt förankrade argument
för konsensus sammanfaller med läsdiskursens forskningstradition styrd av
grundläggande strävan efter evidens och samhällets krav på resultat. Av detta
följer att tankefigurativa ”sanningar” visserligen kan diskuteras, men förutsätt-
ningarna som underbyggs med hänvisning till vetenskaplig obestridlighet i
kombination med politiska grundantaganden tycks i sig vara självbekräftande.
Konsensus bekräftar den läsdiskurs som i realiteten redan har tolkningsföreträde
och äger legitimitet.

För lärarnas vidkommande så framhålls betydelsen av god lärarkompetens
och en övergripande pedagogisk styrning, samt en aktiverande och engagerande
inställning. Den kompetenta läraren tränar barnet insiktsfullt, via praktiska
övningar, i att kunna hantera språket som ett objekt utanför dess innehålls-
eller betydelsesida. Underförstått ska den didaktiskt skickliga läraren
iscensätta en verksam läs- och skrivundervisning i enlighet med uppdraget
att verka för läs- och skrivmöjligheter eller motverka, läs- och skrivsvårigheter.

Av de olika studierna framgår också att det är angeläget att undervisningen
präglas av interaktion och aktiv stöttning från lärarnas sida. Läsdiskursen
har alltjämt en stark förankring i det läsmetodiska arvet. Det handlar framför
allt om hur läsundervisningen ska utformas av läraren. Det hindrar inte att
det parallellt talas om betydelsen av elevaktiva ingångar som tillvaratar och
uppmuntrar elevens tidigare kunskaper och färdigheter.

Det finns, som jag uppfattat det, en tendens till att läsforskning följt och
alltjämt följer en tradition som snarare är inriktad på att finna statiska snarare
än dynamiska samband mellan undervisning och undervisningsresultat i
framför allt läsning, och i viss omfattning också skrivning. Detta kan möjligen
utgöra en delförklaring till varför skoldiagnoser och tester utgör en närmast
självklar utgångspunkt för flertalet läsforskare. Diagnosernas eller testernas
utformning eller effekterna av dess resultat problematiseras inte i de fall de
används eller hänvisas till. Som ett komplement till diagnoserna rekommen-
deras och används mångfaktoriella förklaringar och perspektiv för att bekräfta,
styrka eller komplettera diagnosresultatet.

I de fall forskarna har fokus på läsning, läsinlärning, läsprocess och läsunder-
visning så följer av detta en klar markering av lärarrollen. Beskrivningar och



194

förklaringar omfattas då av ett innehåll där begrepp som metod, struktur
och strategi antingen används som utgångspunkt eller som konklusion. Är
däremot författarens syfte att diskutera skrivande, skrivprocess, skrivutveckling
och skrivundervisning, även i förekommande fall i förhållande till barns
bildarbete, så finns ett klarare fokus på barnets kompetenser och erfarenheter.
Konsekvensenligt framförs då argument för betydelsen av barnets aktiviteter
kan relateras till barnets egeninitierade val av metoder, strukturer och
strategier.

De författare som valt att behandla skrivande och/eller ritande, följer delvis
och anammar punktuellt läsforskningens profilerade hemvister. En klar tendens
i materialet är ambitionen att sträva efter att pröva teoretiska perspektiv
som på olika sätt både presenterar och problematiserar argument för villkoret
att särskilt tillvarata barnets kompetenser i interaktiva och dialogiska lärmiljöer.
I teori och praxis visar det sig dock att rön från läsforskning i kombination
med grundläggande utvecklingsteoretiska antaganden också här tenderar
att fungera vägledande för de olika verksamheterna. Författarnas resultat
och analyser av de skilda förskole- och skolpraktikerna bekräftar detta.

Att lära sig läsa uppfattas inte sällan som en formell aktivitet. Det skrivna
språkets form blir då det medel genom vilket barnet ska upptäcka dess inne-
håll. Av detta följer att undervisningens upplägg kan medföra att den språkande
funktionen får stå tillbaka till dess att den språkliga färdigheten, avkodningen,
är internaliserad. Bland annat motiveras detta utifrån utvecklingsteoretiska
antaganden som handlar om att läsinlärning kan eller bör ske i en bestämd
ordning, från det enkla till det mer komplicerade. En annan rimlig förklaring
är att själva skriftspråkets grammatiska struktur inbjuder till en fastställd
metodisk turordning. Den planmässighet och struktur som följer av dessa
antaganden, definierar också lärarens kompetens. Denna uttrycks i termer av
att läraren ska kunna se och skapa progression, inordna, ordna upp och rätta
till.

Det tycks alltså inom diskursen finnas en tydlig markering av undervisnings-
strukturens betydelse för att skapa goda läs- och skrivmiljöer. Likaså före-
kommer starka argument för självbildens, motivationens och sammanhangets
betydelse för att barnet självt ska uppleva situationen som meningsfull.
Samförståndet kring begreppet språklig medvetenhet är starkt etablerat bland
såväl lärare som forskare. Lärarna har uppfattat att läsning förutsätter en
god fonologisk medvetenhet, samt att barnet har ett tillräckligt ordförråd
och att avkodningen är automatiserad, det vill säga att barnet har snabbt
tillträde till orden. Etablerade forskare, med utgångspunkt i egna styrkta
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forskningsresultat har utvecklat pedagogiska träningsprogram för läraren
med konkreta och systematiska språkövningar.

Utöver fonologisk medvetenhet krävs en mer pragmatisk och semantisk
medvetenhet som innefattar syntaktisk kompetens innefattande kännedom
om språkets berättelsegrammatik och textmedvetenhet. Av lärarnas beskriv-
ningar i de olika studierna, framgår att lärarna, när läsning diskuteras, åter-
kommande lyfter fram ett antal överensstämmande aspekter, vilka för övrigt
också återfinns i kunskapsöversikten från Myndigheten för skolutveckling.
Avhandlingsförfattarna som själva utgör en del av nämnda diskurs, förtydligar,
belägger och styrker lärarnas beskrivningar. När det handlar om försvårande
omständigheter för barnets läsning är uppmärksamhets- eller koncentrations-
problem, bristande korttidsminne, otillräcklig förförståelse, dålig självbild
och negativ inställning till läsandet förklaringar som tenderar att återkomma
i de studier läsning behandlas.

Bland de forskare som berör skrivande och/eller bildarbete förs kunskaps-
och vetenskapsteoretiska resonemang som via författarnas frågeställningar
problematiserar de didaktiska konsekvenserna av vad som ännu återstår att
lära om barnets förförståelse och självbild, om barnets kunskaper och färdig-
heter, om processen när barnet i en samtidig bakåtriktad och framåtriktad
handling artikulerar och kommunicerar något om sig själv.

Skrivning behandlas av forskarna som en aktivitet som syftar till någonting
utöver skrivandet i sig, nämligen någon form av förbindelse, förmedling eller
kontakt med ett innehåll. På så sätt ges den kommunikativa interaktiva eller
dialogiska aspekten av språket företräde. Detta kan då förstås mot bakgrund
av läsningens färdighetstränande moment, där betoningen av det formella
hantverket inte sällan föregår de innehållsliga aspekterna. En konsekvens av
att skrivandets kommunicerande aspekter framhålls är att också bilder tycks
utgöra en tämligen oproblematisk del av skrivandet, åtminstone inledningsvis.
Här syftar jag i förstone på verksamhetens art. Av de texter som handlar om
förskolan tolkar jag att barns ritande och skrivande betraktas som naturliga
aktiviteter som bör bejakas, men då helst utifrån barnens egna initiativ och
utan större involvering från läraren. Det tycks finnas en föreställning om
att barns bilder kan ha en viss funktion framför allt för barnet som ännu inte
kommit så långt i sin skrivutveckling. Skrivande förklaras som en aktivitet
och en produkt som hör samman med barnets förmåga, eller låt säga kompetens
i betydelsen, autonomi att skapa progression, inordna, ordna upp och rätta till.
Ritandet hanteras då som en parallell aktivitet där bilden fungerar som ett
stöd eller en illustration till skriftspråket.
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Materialet visar att forskare som intresserat sig för problematiken kring
skrivande, tycks ställa fler frågor och söker fler svar som snarare handlar om
barnets autonomi eller kompetens än om lärarens kompetens. För de forskare
som studerat läsning är förhållandet närmast omvänt. Med lärarkompetens
avser de avhandlingsförfattare som fokuserat på läsning, kunskapsöversikten
inkluderad, främst praktisk vana och kännedom om villkor för och resultat
av en gynnsam läs- och skrivutveckling. Ett sådant ”villkor” handlar om
barnets förförståelse och då med koppling till barnets självbild. Inom diskursen
ges förklaringar som ofta handlar om brister med avseende på förförståelse
och/eller självbild. Denna brist hanteras då ömsom som ett symtom på och
ömsom som en orsak till läs- och skrivsvårigheter.

De forskare som har fokus på barns ritande och/eller skrivande ger bland
annat förklaringar om förförståelsens betydelse i termer av förmedvetenhet.
I sammanhanget förklaras den intuitiva och sinnliga kunskapen utgöra en
viktig aspekt av de estetiska lärprocesser som innefattas i barns arbete med
såväl bilder som texter.

Slutligen tycker jag mig kunna belägga att det är relevant att tala om att det
existerar två diskurser inom läs- och skrivundervisning. I den ena, läsningens
diskurs, betonas betydelsen av lärarens kompetens. De författare som valt att
undersöka aspekter av läsning, läsinlärning, läsprocesser och läsundervisning
gör alltså en klar markering där betydelsen av lärarinsatser och undervisnings-
upplägg kan relateras till att barnet uppvisar brister i kompetens. Den läs-
metodiska debatten som så småningom landat i konsensus har, menar jag,
klart medverkat till, eller är möjligen en konsekvens av, den dominerande
hållning som definierar diskursen. Barnets förutsättningar, kunskaper och
färdigheter ska tillvaratas och utvecklas genom den pedagogiska insatsen.
Visserligen omfattar konsensus både läs- och skrivundervisning, men de
underbyggda argumenten är förankrade via läsdiskursen. Forskning kring
läsning, och framför allt problem med läsning, tycks alltjämt utgöra det
privilegierade området framför skrivforskning.760

Kompetensbegreppet relaterat till läraren respektive eleven, tycks vara det
som både förklarar och särskiljer de i grunden avgörande förhållningssätten
till läs- och skrivundervisning och läs- och skrivprocesser. Å ena sidan framförs
argument som beskriver det kompetenta och kapabla barnet. Å andra sidan
görs tydliga beskrivningar av den kompetenta och didaktiskt skickliga läraren.
De författare som har ett starkare fokus på läsning konstaterar enhälligt att

760 Caroline Liberg skriver med hänvisning till tidigare forskning inom pedagogik
och psykologi: ”Writing is more or less ignored”. Liberg, 1990, s. 4.
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det visserligen inte finns någon ultimat metod, men de barn som ännu inte
hanterar läsningens avkodningsprinciper behöver lärarens tydliga struktur
och ordning. Lärarens kompetens blir viktig, och särskilt viktig i de fall där
barnet indirekt beskrivs som just inkompetent, det vill säga då det brister i
framför allt läsförmåga.

Modellen här nedan visar hur de två spåren ”Skriftspråk och läsning” respektive
”Bildspråk och textskapande” har ersatts med två nyckelbegrepp: ”Lärarens
kompetens” respektive ”Barnets kompetens”. De inre cirklarna ligger kvar
som en bakgrundsförståelse och förutsättning när jag nu går vidare och
försöker tillämpa min analys i min tredje och avslutande del.

Redovisade riktningar eller tendenser kvalificerar nu för min fortsatta under-
sökning av bildens betydelse i läs- och skrivinlärningssammanhang. Illustra-
tionen här nedan förklarar att skrivande ges en tydligare ingång via barnets
egna stödstrukturer i termer av kompetens och erfarenhet. Läsandets ingång
har starkare fokus på lärarens stödstrukturer med avseende på kompetens
och erfarenhet. Oavsett ingång förutsätter jag, utifrån mina teoretiska an-
taganden, att när strukturer anlitas, så har de sitt ursprung i något föregående,
en intertextuell närvaro som kunnat tolkas och bli begriplig för någon. Det
kan för barnet handla om att förstå en bild i en läslära eller för läraren att
kunna tolka den bild som barnet tecknat.

Figur 7. De två spåren ”Skriftspråk och läsning” respektive ”Bildspråk och textskapande”,
har som ett resultat av mina läsningar ersatts med nyckelbegreppen ”Lärarens kompetens”
respektive ”Barnets kompetens”.
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Inom vad vi nu kan kalla ”läsdiskursen” förekommer bilder framför allt i
läsläror, färdighetstränande material och i läsdiagnoser. Med andra ord inom
den diskurs där lärarkompetensen har en stark framskrivning. Inom den
diskurs som vi fortsättningsvis benämner ”skrivdiskursen” förekommer bilder
som framför allt är gjorda av barn. Detta behöver i sig inte utgöra en bekräftelse
på eller ett argument för att läraren verkligen äger kompetens att tillvarata
denna barnets potentiella kompetens.

Bilder förekommer alltså som illustrativa element i läsläror och andra läromedel
och som verktyg i läsdiagnoser. Bilder eller bilders betydelser diskuteras
eller undersöks i princip inte bland de författare som studerat läsning och
läsprocesser. Detta trots att bilder utgör en meningsbärande del i de diagnoser
som författarna själva använder för att identifiera barnens läsförmåga. I
kommande kapitel ger jag exempel på och analyserar ett antal bilder som
hämtats ur läsläror och diagnosmaterial, samt ett antal bilder gjorda av barn,
detta för att söka svar på frågor grundade i det som gjorts och som inspirerats
av möjligheterna i det som ännu återstår att göras.

Figur 8. Modellen visar resultatet av mina läsningar. Det finns en ”skrivandets diskurs”
där barnets stödstrukturer särskilt framhålls i förhållande till skrivandet som en ”menings-
bärande aktivitet”. Med stödstrukturer avses aktiviteten relaterad till metod, struktur och
strategi i förhållande till kompetens och erfarenhet. Barnets bilder tilldelas en viss betydelse
inom denna diskurs. Det finns en ”läsandets diskurs” som på motsvarande sätt framhåller
lärarens stödstrukturer. Läsläror och diagnoser förekommer inom denna diskurs. Den ena
diskursen innehåller på olika sätt delar av den andra.

Författarnas ingångar: 

                         I fokus: 

barnets stödstrukturer 

aktivitet: metod struktur och 
strategi 

kompetens och erfarenhet 

SKRIVA och läsa 
som
meningsbärande
aktivitet 

LÄSA och skriva 
som
meningsbärande
aktivitet 

        lärarens stödstrukturer 

aktivitet: metod struktur 
och strategi 

kompetens och erfarenhet 

               Barnets bilder                              Läslärans bilder 
                                                                   Diagnosens bilder 
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Slutligen, de två tendenser som jag menar utmärker läs- och skrivdiskursen,
och som redan beskrivits i det föregående och som sammanfattas i modellen
här ovan visar att: Barnets läs- och skrivutveckling kan utifrån författarnas
ingångar antingen förklaras som en meningsbärande aktivitet som utvecklas
och internaliseras genom barnets egna stödstrukturer här benämnda aktivitet
och kompetens genom och i skrivning, eller som en meningsbärande aktivitet
som särskilt möjliggörs genom lärarens aktivitet och kompetens om och i
läsning.
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Kapitel III – Bildanalyser

Läslärans, diagnosens och barnets bilder
Jag kommer här mer specifikt att undersöka bildens uttryck och innehåll i
samband med läs- och skrivlärande och undervisning. Jag ger exempel på
och analyserar ett antal bild-/textrelationer såsom de kan visa sig i läs- och
diagnosmaterial, samt i barns egenarbete.

Kapitlet inleds med ett resonemang kring textbegreppet som här i vidgad
betydelse även kan omfatta bilder. Därefter följer mer generella förklaringar
kring semiotisk teori och metod. Med stöd från bland annat svensk bilder-
boksforskning, där bilderboken specifikt hanteras som ett estetiskt bild- och
textmedium, kompletterar jag mina analysredskap.761

I analysen utgår jag från att det undersökta materialet utformats via koder
och normer som kan tolkas och förstås som betydelseskapande och betydelse-
bärande text för undervisningens ändamål och utformning.762 Utifrån ett
sådant antagande blir det också rimligt att problematisera på vilka sätt
materialet kan sägas avspegla aspekter på läs- och skrivinlärning eller läs-
och skrivlärande som uttryck för ”Kommunikation och språk” och ”Förståelse
och handling” i en specifik samhällelig kontext. Närmare bestämt i skolan
som undervisnings-, bildnings- och fostranskultur.

Bild- och textrelationer
Barnet självt äger kulturella koder som det för med sig in i klassrummet.
Vad barnet sedan uppfattar i mötet med skolan och vad läraren uppfattar i
mötet med barnet, samt hur resultatet av dess handlingar hanteras, hör samman
med den specifika undervisnings- och skolkultur i vilken också barnet blir
en del.

761 Tullbergs definition av ”Ästetik” kan användas för att förklara vad som ingår i mötet
med bilderboken som estetiskt objekt. Grundbetydelsen i termen  avser enligt
honom ”vetenskapen om det sköna”, som i sig handlar om förmågan att märka
med sina sinnen genom att vara skicklig i att förnimma, känna och varsebli.
Beskrivningen kan förstås i förhållande till Deweys formulering i Art as exprience:
”Seeing, hearing, tasting […] become esthetic when relation to a distinct manner
of activity qualifies what it perceived”. Tullberg, 1868, s. 606, resp. Dewey i
Jackson, 1998, s. 59. Jfr Dewey, 1934, s. 35-57.

762 En text kan förklaras som en kombination av tecken (ord, bilder, ljud, gester)
som är konstruerade (eller tolkade) i ett speciellt kommunikationsmedium. En
text kan alltså förekomma i vilket medium som helst, och vara verbalt eller
visuellt eller både och. Med andra ord, det som kommuniceras är text i en
sammansmältning av uttryck och innehåll. Se exempelvis Sonesson, 1992, och
Danesi & Perron, 1999.
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Ur ett socialt och semiotiskt perspektiv betraktas kultur som ett gemensamt
överbryggande meningsbärande system av överförda, medierade tecken som
gör det möjligt för individen, att översätta sina behov och önskningar och
göra dem kommunicerbara och begripliga också för andra.763 Dessa medde-
landen utgör tillsammans en gemensam text som kan förstås av den som i
någon mening igenkänner och kan tolka den.

Texten refererar till hur det kommunicerade meddelandet är sammansatt
och konstruerat, det vill säga dess form eller uttryck. Meddelandet i sig kan
sägas återge en önskan att kommunicera något, ett innehåll. Texter eller
medierade tecken, som här också innefattar bilder, kan sägas bära på ett
meningsinnehåll som skapats och alltjämt skapas i och genom olika kontexter.
Dessa tecken kan sägas referera till något i den av någon upplevda världen.764

Av ovanstående följer att det är möjligt att exempelvis hantera undervisnings-
situationer, konkret undervisningsmaterial eller elevarbeten som tolkningsbar
text.765

Läsläran, diagnosen och barnets kommunicerade meddelanden kommer
här nedan att utgöra tre exempel på text som barnet möter eller själv producerar,
och som läraren i sin läs- och skrivundervisning har att tolka, förstå och
didaktiskt hantera. Med andra ord, jag kommer att ge exempel på ”text”
eller bildtext-kombinat som såväl barnet som läraren har att förhålla sig till.

Det har redan framgått att skriftspråket utgör en tydlig markering av att barnet
kliver in i skolans kultur.766 Intresset för och kunskap om bilder tycks, efter
vad som framkommit, ligga utanför den traditionella läsdiskursen. Det
förhindrar inte det faktum att bilder likväl existerar som en kulturell realitet,
i olika sammanhang, både i och utanför skolvärlden.

I den statliga utredningen om svenska språkets ställning, Mål i mun, förklaras
under rubriken Rikt och torftigt språk, att ett språk som gör det möjligt för

763 Danesi & Perron, 1999, s. 93 f.
764 Danesi & Perron,1999, s. 93 f. Angående språk och kultur se även Lundgren,

2005, s. 25-26.
765 I sammanhanget kan nämnas att ett vidgat textbegrepp också kan upplevas

problematiskt. Fröjd skriver: ”Parallellt med relativiseringen av skriftspråket
har också textbegreppet relativiserats till att omfatta bl a ’allt som finns på
skärmen’”. Fröjd, 2005, s. 201.

766 Inger Andersson bekräftar påståendet i sin sociokulturella analys av läsläror.
Andersson, 1997. Rådande skoldiskurs  exemplifieras genom ett kortare utdrag
ur läsläran Olas bok, Läs med oss, s. 67, ”I år ska jag läsa, sa Per. Jag ska vara i skolan
som Elsa”. Olas bok ingår för övrigt som empiriskt exempel i Empiri II. Se även
Ahlner Malmström, 1998, och hennes studie kring barns tankar om skolan.



 203

en viss person att gestalta sin verklighet, uttrycka sina känslor och framhålla
och bekräfta sin identitet och personlighet, också kan se ut på många sätt.767

Vad som avses är förhållandet mellan muntligt och skriftligt standardspråk
och icke standardspråk. Indelningen följer ett mönster som skulle kunna
tolkas utifrån Basil Bernsteins språkliga kodteori om en begränsad respektive
utvecklad kod.768 När man i utredningen berör aspekter på förändrade
språkliga villkor, kultur och medier, förkommer inga som helst kopplingar
till bilder och dessas eventuella betydelse för tal- och skriftspråkstillägnandet.769

Med emfas förklaras att det är viktigt att barnen får tillfälle att möta litteratur,
allt från pekboksålder till förskole- och skolålder. Det kan då tyckas märkligt
att bilder så fullständigt kan ignoreras. Jag menar att utredningen indirekt
belägger mitt redan redovisade empiriresultat som visar att bilder i språk-
och undervisningssammanhang tenderar att bli avfärdade eller förgivettagna
och därmed också osynliggjorda. Med andra ord, att bilder inom skoldiskursen
uppfattas som en tillfällig, möjligen komplicerad men också övergående
utvecklingsfas på väg mot läs- och skrivfärdighet. Det vill säga, i takt med
att barnets läskompetens ökar, antingen nonchaleras eller ifrågasätts bildens
betydelse i lässammanhang. Av detta följer att de komplexa bild- och text-
relationer som kan förekomma i exempelvis läsläror eller i barnens egna
skrivböcker riskerar att passera obemärkta på grund av bilder endast punktuellt,
och inte sällan med negativa förtecken, uppmärksammats som betydelse-
bärande.770

Jag kommer här nedan att problematisera didaktiska konsekvenser av tillämp-
ningen av olika bild-/textrelationer. Materialurval och strategin för att hantera
detta, motiveras utifrån min intention att undersöka bildens faktiska och

767 SOU 2002:27, s. 61.
768 Begreppet standardspråk motsvarar då den utvecklade kod som innebär att

språkbrukaren kan förstå och anpassa sitt språk även utanför den begränsade
kod som exempelvis används i en mer specifik och internaliserad kontext, t.ex.
i hemmet. Den begränsade koden utmärks inte av att den i egentlig mening är
vare sig torftig eller mindre uttrycksfull, däremot att den är situerad eller
situationsbunden.  Se exempelvis Loman, 1977,  Barnspråk i klassamhälle, där Loman
analyserar och diskuterar Bernsteins teorier kring språkutveckling och social
anpassning.

769 I sammanhanget kan nämnas att pedagogen Magnus Persson i artikeln: ”Den
kulturella vändningen i skolans styrdokument” uppmärksammat att begrepp
som kultur och estetik ges en alltmer framskjuten plats i skolans styrdokument.
Likväl finns en än längre tradition av modest estetik som visserligen talar om estetiska
och kulturella värden utan att ”värdet” i grunden problematiserats. Persson,
2005, s. 35-61. Se även Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2002;2004.

770 Se Nikolajeva och Rhedin här nedan.



204

potentiella betydelse i läs- och skrivsammanhang. Min teoretiska ansats är
tolkande. Jag anlitar semiotisk begreppsläggning vid tolkningen av de olika
bild-/textkonceptioner som analyseras. Läs- och skrivfältet utgör den bas
från vilken jag även fortsättningsvis kommer att röra mig

Semiotisk begreppsläggning
I semiotisk mening utgör tecken kodade, tolkningsbara meddelanden. Dessa
tecken kan ses som kulturellt överenskomna ”vinkningar” som i semiotisk
mening utöver det talade och det skrivna språket, också innefattar på annat
sätt medierade tecken, t.ex. bilder och kroppsspråk.771 När någon vill meddela
någon om något medieras detta via kropp, intellekt och kultur genom just
användning av tecken.772 Semiotikens fokus ligger på produkten, förståelsen
och användningen av olika betydelsebärande och betydelsesignalerande
tecken som i sig själva står för något annat. Dessa tecken fungerar som mentala
verktyg som gör det möjligt för människan att så att säga bära omkring
världen inuti sitt huvud.773 Semiotiken kan därför förstås som en teori och
en metod som diskuterar och besvarar frågor rörande tolkningar av represen-
tation och språk. Med representation avses den produktion av mening som
transformeras genom individens medvetande. Via tecken fångas och uppfattas
helheter konstruerade med såväl känsla som intellekt. Tecknen tolkas ur en
subjektivitet som kan sägas innefatta disposition, förståelse och begriplighet.774

Genom att föra in semiotiska aspekter på läs- och skrivlärande och under-
visning, menar jag, att möjligheten ökar för att mångtextuellt och flerstämmigt
kunna undersöka och hantera den språkliga och textuella flerdimensionalitet
som utmärker såväl läs- och skrivlärande som läs- och skrivundervisning.775

Semiotiken underlättar för mig att röra mig in mot språket och göra det till
objekt för mitt intresse, att undersöka hur tecknen är uppbyggda och hur
något betyder relaterat till uttryck, det vill säga form och innehåll. Med
hänvisning till en semiotisk begreppsläggning kan jag också via uttrycket
söka mig utåt för att ge exempel på hur tecken kan sägas vara sammanlänkade
med tidigare tecken, men också för att visa på hur den semantiska strukturen
tenderar att expandera genom adderande eller kompletterande medieringar.

771 Med ”vinkningar” avser jag ett kommunicerande meddelande oavsett medium.
Se artikeln ”Barnets livfulla kommunikativa vinkningar” i Jonsson, 2004a, s.
111-122.

772 Danesi & Perron, 1999, s. 69.
773 Danesi & Perron, 1999, s. 46.
774 Ricoeur, 1988, s. 54.
775 Med flerstämmighet avses här såväl intertextualitet som dialogicitet. Jag lånar

termen från Dysthes boktitel, Det flerstämmiga klassrummet. Dysthe, 1996.
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Pedagogiska och estetiska variationer av framställnings- och kommunikations-
former i bild och ord kan på så sätt undersökas.

Såväl det skrivna språket som bildspråket, eller snarare ”texten”, kan uppfattas
som något i sig självt samtidigt som den hänvisar till andra texter och inbjuder
till ännu ej skrivna texter.776 Av detta följer att jag studerar texter både för
vad de synes vara och vad de gör när de överskrider sig själva.

I förhållandet mellan individen och dess upplevda omgivning används de
semiotiska begreppen ”mediering” och ”medierad aktivitet”.777 Med mediering
avses de meningsskapande processer via kulturella verktyg eller kanaler genom
vilka vi kommunicerar.778 Genom mediering förmedlas och tolkas något
interaktivt och intertextuellt via något annat. Det innebär också att den
delade sociala och kulturella verkligheten kan sägas vara medierad i dubbel
mening, materiellt genom kropp, text och artefakter. Men även immateriellt,
genom förmedvetna och medvetna, tolkade och organiserade samt socialt
utvecklade teckensystem.779 Individen kan genom detta sägas erfara den
diskursivt medierade verkligheten genom språket, dels med hjälp av olika
materiella verktyg dels genom accepterad och internaliserad kunskap som
exempelvis kan visa sig i en specifik undervisnings- eller lärandesituation.780

Relationen mellan innehåll, meddelande och uttryck i den språkliga kon-
struktionen kan förklaras med hjälp av Peirces tre teckenindelningar ”ikon”,
”index” och ”symbol”.781

Det ikoniska tecknet bygger på likhet. Uttrycket liknar innehållet och våra
visualiserade föreställningar om världen.782 När vi säger att en bild föreställer
något, är det den tillskrivna likheten mellan uttryck och innehåll som vi avser.
Bilden i egenskap av text hänvisar som redan berörts, liksom alla tecken, till
något utanför sig själv.783 Bilden av exempelvis en fisk eller en fågel, är ett
ikoniskt tecken. Den är ett avbildande tecken som i sitt uttryck i någon mening
liknar sitt innehåll. Det ikoniska tecknet förekommer rikligt i läsläror och
annat pedagogiskt material som avser att träna läsning.

776 Nordström, 1996, s. 113. Se även Dysthe enligt föregående not.
777 Rose, 2001, s. 69-99. Semiotisk teori beskriver hur tecken i den medierade

aktiviteten får mening, makes sense.
778 Wertsch, 1998, s. 73.
779 Kristensson Uggla, 2002, s. 333.
780 Marton, 2000, s. 232.
781 Med symbol avses här ett konventionellt tecken, inte det symboliska innehållet

i bilden  av exmpelvis en ros eller en  duva. Angående Peirce teckenindelning se
exempelvis Berger, 1990, s. 71. Se även mitt teoriavsnitt.
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Ett index är ett tecken som pekar på eller hänvisar till ett innehåll. Ett index
står i ett närhets- eller del-/helhetsförhållande till sitt innehåll.  Betydelse-
bildningen i dessa tecken bygger alltså på en naturlig beröring, ett samband,
ett orsaksförhållande som hör samman med relationen mellan uttryck och
innehåll.784 Barnet som älskar hästar och ser avtrycken av hästens hovar och
ställer sig frågan: var finns hästen? Utifrån barnets referenser och intresse
pekar avtrycken på något mer än spåren i sig. De ger barnet signaler om
möjligheten att också få se en häst.

Även i bilder, ikoniska tecken, kan det finnas indexliknande fenomen. Vi
kan genom detta uppfatta något utanför bilden, referenser uppbyggda av
vår erfarenhet och förståelse. I Anna-Clara och Thomas Tidholms Resan till
Ugri-la-Brek finns ett bilduppslag där röken strävar rakt upp från skorstenarna
i den lilla byn.785 Röken utgör index på eld. För den som känner till hur rök
fungerar när det är riktigt kallt utgör de raka rökpelarna samtidigt index på
en kall och klar vinterdag. Ytterligare ett exempel: Ett barn i klassrummet
visar via kroppsspråk och ansiktsuttryck att han är arg och irriterad. Han
målar en jättelik råtta och gruffar samtidigt med sin bänkgranne. Plötsligt
utbrister han ”det skiter jag i” och markerar det eftertryckligt med tre bruna
täckfärgsklumpar på papperet i närheten av råttans bakdel. De bruna täckfärgs-

782 Vad det gäller det visuella, till vilket det ikoniska tecknet ofta hänförs, kan
nämnas att Sjölin gör en distinktion mellan ett plastiskt och ett ikoniskt tecken.
Det ikoniska tecknet sammankopplas med en föreställning eller en företeelse
t.ex. en sol eller en apelsin. Ett plastiskt tecken kan visa utmärkande egenskaper
i tre dimensioner utan att den för den skull sammanknippas med något speciellt.
Sjölin, 1998, s. 92-93. En bild kan likna sitt motiv utan att visuellt överensstämma
med synbilden av motivet i ”verkligheten” (yttervärlden) referenten. Detta sker
genom något slag av översättningsformel som ligger utanför imitationen, men
likväl refererar till objektet (referenten).  Sjölin, 1998, s. 93-94. Se även Sonesson,
1992, Bildbetydelser. Författaren ger en noggrann genomgång av tecken, dess
betydelser, natur och uppbyggnad. Se även Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis,
2001, s. 6. Se även Kress,1997; 2000. Kress anger ett mer socialsemiotiskt och
didaktiskt perspektiv på teckenbetydelser.

783 Det kan, som också kommer att framgå, vara problematiskt att här benämna
bild som text, men utifrån ett vidgat textbegrepp och i enlighet med den teoretiska
ram som tillämpas är valet dock lämpligare än att i sammanhanget tala om bild
som språk.

784 ”Indexes are signs created to identify something or someone in terms of its
existence or location in time or space, or else in relation to something or someone
else. Indexes do not resemble their referents, as icons do; they indicate or show
where they are”. Danesi & Perron, 1999, s. 86. Se även Marner 2000, s. 23 och
Sjölin, 1998, s. 94-95.

785 Tidholm, 1987.
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klumparna, incidentens ”dubbla” index anger att en eller flera händelser
har passerat.786 Pojkens irritation får sammanfalla med att han låter råttan
uträtta sina behov.

Symbol, konventionellt eller arbiträrt tecken utgör Peirces tredje teckentyp.
Det är ett konventionsbundet tecken där förhållandet mellan uttryck och
innehåll är godtyckligt, och som sådant kulturellt och socialt överens-
kommet.787 När vi använder ordet ”fisk” benämns den specifika art av vatten-
organismer som åsyftas, men avhängigt det språk vi talar växlar uttrycket:
fisk – fish – poisson. Den enskilda bostavssymbolen utgör också den ett
exempel på denna tredje teckentyp, som i inlärningssammanhang endera
eller omväxlande presenteras som 28 solitära betydelseskiljande enheter eller
som kluster i större betydelsebärande enheter i ord som exempelvis ”fisk”. I
en skriven text arbetar dessa enskilda grafem, bokstäverna, som i sig saknar
ett innehåll, inte ensamma. De ingår i multimodala sammanhang, det vill
säga, tillsammans med det skrivna språket använder vi oss av paratexter
som listor, punkteringar, ramar, typsnitt, färger och ikoniska framställningar,
ofta som illustrationer, för att ytterligare föra fram andra budskap eller
förstärka textens budskap.788

Alla tecken har en interrelationell betydelseskapande och meningsbärande
funktion. De ingår som rörliga element i olika koder som måste tolkas för
att bli begripliga. Språket, eller här lämpligare, texten utgör en integrerad
del av den kultur där den ingår och transformeras. Grundvillkoren för det
enskilda tecknets uttryck och innehåll är att det ena alltid förutsätter det
andra. I verbalt språk är relationen mellan uttryck och innehåll godtycklig
och överenskommen. Den språkliga kod som används måste vara tolkningsbar
för att bli kommunicerbar. Med bilder förhåller det sig något annorlunda.
Innehållet, objektet, avser de föreställningar som uppkommer när vi tittar
på bilden. Bildens uttryck är som nämnts förbundet med likhet till sitt innehåll,
och är i sitt uttryck, i jämförelse med skrift, i lägre grad konventionaliserat.
Ikonisk likhet, ikoniska tecken kan användas i olika samhälleliga och publika
sammanhang för att indexikalt peka, visa samt ge upplysningar. Vi kan på
så sätt igenkänna och följa uppmaningen att anlita övergångsstället när vi
går över gatan via den ikoniska ”här-går-man”-skylten. Vi kan följa hänvis-
ningen till cykelparkeringen eller uppfatta var vi kan finna en trappuppgång
eller en hiss. I praktiken är de tre teckentyperna ofta samverkande i ord-/

786 Wertsch, 1998, s. 73.
787 Marner, 2000, s. 23; Sjölin, 1998, s. 94.
788 Se exempelvis Melin, 2000a/b.
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bildkombinat.789 Stiliserade bilder i exempelvis läsläror och ABC-böcker
kan exempelvis användas som om de vore just ikoniserade och konventionella
symboler för att representera ett bestämt bokstavsljud eller ord. (Se vidare
det avsnitt här nedan som just berör läsläran som pedagogisk text.)

Analysverktyg
Då jag finner det svårt att konsekvent använda ”text” enbart som ett samlings-
begrepp för kombinationer av medieringar, kommer jag fortsättningsvis att
använda mig av ”text” dels i betydelsen av skriven text, dels i en vidare
betydelse som just omfattar innebörden medierat uttryck och innehåll.
Bilderboksforskarna Ulla Rhedin och Maria Nikolajeva som jag hänvisar
till här nedan, gör en klar distinktion mellan just bild och text med avseende
på bilderbokens konceptioner. Den innebörd som avses i min användning
av ”text” kommer fortsättningsvis att framgå av det sammanhang där ordet
förekommer.

Rhedin och Nikolajeva har båda forskat och utvecklat teorier kring
bilderböckers verbal-visuella konceptioner. Båda utgår från att bilderbokens
narration på olika sätt kan fullbordas i och med att den skrivna texten och
bilden samspelar eller växelverkar. De väljer att hantera bilderboken som
ett estetiskt föremål, en konstform och undviker samtidigt att fördjupa sig
i eventuella pedagogiska eller didaktiska aspekter på bilderboken som
medium. Nikolajeva menar att hon funnit försvinnande få pedagogiska
studier av bilderböcker som hanterar samspelet mellan ord och bild och
använder detta som ett argument för att också själv låta bli.790 Det framgår
inte klart om hon därmed uttrycker att det i själva verket handlar om att
estetik respektive pedagogik rör sig, och kanske med nödvändigt måste röra
sig, inom inkompatibla diskurser. Med fortsatt referens till Rhedin väljer
jag dock att ha det som en rimlig hypotes. Rhedin använder sig av begreppet
”särbilderböcker” när det pedagogiska syftet överordnas mediet. Hon menar
att det instrumentella syftet när bild och text ska uppfattas på ett visst sätt
också medverkar till att göra mediet till en transparent transportsträcka.
Den specifika kunskap som barnet ska tillägna sig, får prioritet framför
mediets estetiska kvaliteter.791

Nikolajeva avfärdar i princip den ”illustrerade boken” som bilderbok i egentlig
mening.792 Rhedin använder det närliggande begreppet ”den illustrerade

789 Angående begreppet ord-/bildkombinat se Sandin, 1999, Det dolda protokollet:
Om konventioner i estetisk handling. En studie i ord/bildkombinat.

790 Nilolajeva, 2000, s. 264.
791 Rhedin, 1992/2001, s. 57- 63, 106, 212.
792 Nikolajeva, 2000, s. 17-18.
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bokens koncept” och avser då den punktvisa illustreringen av en episk text
där texten motiverar och förankrar bilden.793 Nikolajeva menar alltså, i
motsats till Rhedin, att en berättelse som i efterhand illustrerats inte kan
definieras som en bilderbok. Även om författarna själva endast diskuterar
bilderboksmediet, så är det som jag ser det, rimligt att tänka sig att den
traditionella läsläran, utifrån vad som framgått här ovan, åtminstone avseende
text-/bildrelationen kan tänkas svara mot beskrivningen av en illustrerad
bok eller den illustrerade bokens koncept.

I en förklaring av relationen mellan bilderboksmediets verbala och visuella
kommunikation som alltså skiljer sig från en illustrerad bok, gör Nikolajeva
en jämförelse med den hermeneutiska rörelsen där förhållandet text och
bild samt bild och text tillsammans verkar för att erbjuda läsaren nya erfaren-
heter och nya förväntningar.794 När Rhedin definierar den illustrerade bokens
koncept, ger hon beskrivningen att utgångspunkten är att boken som helhet
medger en dynamik i och genom bildens och textens narrativa syntes.795

Rhedin och Nikolajeva använder sig av ytterligare ett antal kategoriserande
beskrivningar för att förklara bilderbokens bild-/textrelationer. Författarnas
begrepp som behandlas här nedan, kommer därefter att inordnas i en upp-
ställning utifrån likhets- eller närhetsprinciper.

Nikolajevas förklaring av den symmetriska bilderboken avser det koncept
där ord och bild erbjuder två parallella berättelser som upprepar varandra.
Bilderböcker för barn i tidig förskoleålder bygger ofta på bild-/textsymmetri.
Syftet är att barnet ska identifiera bild med text och text med bild.796 Rhedins
förklaring om den illustrerade textens koncept bygger endast till viss del på
parallellitet. Illustrationen behöver inte vara direkt textnära vare sig sidmässigt
eller innehållsligt. Dynamiken i bild-/textrelationen tillåter också att den kan
uppvisa asymmetriska drag.797

Genom ikonisering av språkliga element kan bilder användas för att precisera
detaljer eller föra fram metabetydelser som kan vara svåra eller alltför krävande
kommunicera på andra sätt. Genom transformering av språkliga uttryck kan
alltså vissa element ikoniseras. Detta gäller även om de i direkt mening

793 Rhedin, 1992/2001, s. 106 f.
794 Nikolajeva, 2000, s. 13.
795 Rhedin, 1992/2001, s. 74-75.
796 Nikolajeva, 2000, s. 22-23.
797 Rhedin, 1992/2001, s. 81 f., 106 f.
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varken kan uppfattas som språkligt eller ikoniskt bildbärande.798 Rhedin
exemplifierar det illustrerade bilderbokskonceptet genom illustratören Ilon
Wiklands mångtaliga illustrationer av Astrid Lindgrens sagor och berättelser.
Det konstnärliga samarbetet bygger då på att såväl ord som bild i sig är
självbärande, men att bilden likväl går den skrivna texten till mötes. Nikolajeva
menar att Rhedins exempel med resultaten av Wiklands samarbete med
Lindgren i själva verket handlar om illustrerade böcker.799

Nikolajevas beskrivning av den expanderande eller förstärkande narrationen
avser berättelsedynamiken när bilden och den skrivna texten tillsammans,
genom komplettering, expanderar och förstärker innehållet och fullbordar
berättelsen.800 Rhedins förklaring kring den expanderande textens koncept
pekar även den på nämnda förstärkning när bilden och ordet tillsammans
och välintegrerat fullföljer narrationen.801 Hon gör ytterligare en distinktion
mellan den expanderande texten och det som hon benämner ett genuint
koncept. I det senare är författaren och illustratören en och samma person.
Varken ord eller bild kan frigöras utan att strukturen rämnar. Bilderna och
texten tillsammans är originalberättelsen som speglar det växelvisa ansvaret
för handlingen just genom samspelet mellan bild och text. Med ikonotext
avses just en genuin bild-/textrelation som är strukturellt betingad både i en
dynamisk relation och i en parallellt medskapande mediering.802

Nikolajeva diskuterar mer djupgående en metaspekt av bild-/textrelationer
genom sin identifiering av kontrapunkt och ambivalens.803 Med detta avser
hon de fenomen som till viss del motsvarar Rhedins förklaring av ironin
som ett litterärt grepp inom bilderboksgenren. Nikolajevas resonemang går
ut på att den kontrapunktiska, ifrågasättande relationen i ord och bild kan,
i sitt uttryck, genom exempelvis estetiska experiment manipulera perspektiv,
genretillhörighet och på ett metaplan användas som verktyg för att bidra
till överraskning och konstruktiv konflikt hos läsaren.804 Frågan är då huruvida

798 Rhedin, 1992/2001, s. 80-88.
799 Nikolajeva, 2000, s. 17-18. De exempel som anges är exempelvis Vår i Bullerbyn

och Titta Madicken det snöar. Författare: Astrid Lindgren. Illustratör: Ilon Wikland.
800 Nikolajeva, 2000, s. 21 f.
801 Rhedin, 1992/2001, s. 78 f., 89 f.
802 Nikolajeva redovisar ett antal förklarande begrepp som just fångar innebörden

av ikonotext: duett, kongruens, polysystem, imagetext och synergi. Se Nikolajeva,
2000, s. 15. Angående begreppen “imagetext” och  “ikonotext” se Mitchell, 1986;
1994, respektive Hallberg, 1982, s. 165 f. Se även Sandin, 1999, och hans be-
grepp,“ord/bildkombinat”.

803 Nikolajeva, 2000, s. 36-38.
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barnet kan uppfatta och tillvarata den dubbelhet som vilar i ett uttryck när
den skrivna textens innehåll kommer i konflikt med det bilden avser att berätta,
eller omvänt?805 Författaren menar att så är fallet, men att kontrapunkten
kan, för läsaren, övergå i tveksamhet eller motstridighet om relationen mellan
medieringarna inte fungerar. Det vill säga när relationen inte når fram till
ett kontrapunktiskt tilltal.806

Som ett pedagogiskt grepp har pedagogerna Arizpe och Styles tillämpat och
prövat Nikolajevas förklaring av kontrapunkten i bilderboken. Under två
år har de undersökt yngre grundskolebarns reaktioner på bilderböckers narrativ
i ord och bild. De beskriver barnens oväntat avancerade metaspråkliga tolk-
ningar av just kontrapunkten i bilderboken som medium. De finner att
konflikten, kontrapunkten i det medierade meddelandet, tycks ha ett didaktiskt
berättigande. Den kan stimulera barnet till kognitiva uppmärksamhetsskiften
och metareflektion genom den överraskande effekt som skapas genom
växlingen form/uttryck och innehåll. Jag menar att resultatet indirekt styrker
Nikolajevas val att konsekvent undvika att diskutera hur mycket ett barn
förstår. Hon väljer istället att tala i termer av litterär kompetens och sofistikerade
eller icke sofistikerade bild-/textläsare. Hon menar vidare att barn med avseende
på exempelvis visuella detaljer är betydligt mer uppmärksamma läsare än de
flesta vuxna.807

Nedan visas en kort sammanställning av de begrepp som retts ut här ovan
och som jag vidare kommer att försöka tillämpa på mitt undersöknings-
material. Jag har inordnat begreppen utifrån närhetsprincipen. Det innebär
att jag sammanfört forskarnas begrepp och tillämpat likheten som grund
för min uppställning. De kursiverade begrepp som fungerar som rubriceringar
har vuxit fram med forskarna Rhedin och Nikolajeva som referens.

Bilderboken som estetiskt objekt enligt min genomgång av forskarnas
förklaringar här ovan.

804 Nikolajeva, 2000, s. 36-38.
805 Nikolajeva, 2000, s. 22, 37-38; Rhedin, 1992/2001, s. 81- 105.
806 Nikolajeva, 2000, s. 27-30.
807 Nikolajeva, 2000, s. 13, 269.
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Fig 9. Uppställningen visar närheter och likheter i Rhedins och Nikolajevas begrepps-
användning kring bilderbokens konceptioner.

Symmetri eller illustrering avser som framgått en punktvis bildsättning av en
faktisk text.  Detta utesluter inte att såväl bild som text delvis eller helt kan
fungera sinsemellan självbärande. Illustrering används för att åskådliggöra,
fylla i luckor, smycka och dekorera delar av en texts innehåll, men bidrar inte
till att stödja eller driva handlingen framåt.808 Genom komplettering kan
eventuella luckor i bilden, alternativt texten, kompenseras.809 Nikolajeva
skriver:

Om ord och bild fyller varandras luckor (kompletterande
förhållande) återstår föga för läsarens fantasi. Detsamma gäller
om luckorna är identiska i ord och bild (symmetriskt för-
hållande) eller om det inte finns några luckor alls (tråkig bok!).810

Förstärkning, expandering och genuint koncept är begrepp som bilderboks-
forskarna använder för att beskriva den komplicerade och dynamiska bild-/
textsamverkan som fullbordar bilderbokens narration.

Begreppen ironi och kontrapunkt avser bildens och textens medvetet inbyggda
dubbelhet eller motsägelse som ofta används i syfte att krydda berättelsen
med en humoristisk eller överraskande effekt. Ambivalens däremot, kan enligt
Nikolajeva vara ett uttryck för både ett medvetet och ett omedvetet stilistiskt
grepp som inte fullt ut svarar mot det kreativa och kontrapunktiska tilltalet.
Den ambivalenta bilderboken kan, via såväl text som bild, genom dess
tvetydigt, bidra till såväl förvirring som osäkerhet.811

Bild/text-parallellitet/ 
upprepning                       

Fullbordad narration/  
totalt meddelande

Förskjutning/metafor/ 
ifrågasättande                    

symmetri (Nikolajeva)     förstärkning (Nikolajeva)                 kontrapunkt (Nikolajeva)

illustrering (Rhedin)         expandering (Nikolajeva/Rhedin)    ambivalens (Nikolajeva)

genuint koncept (Rhedin)                ironi (Rhedin)

808 Se Rhedin, 1992/2001, s. 75, 81-88, 106; Nikolajeva, 2000, s. 22.
809 Nikolajeva, 2000, s. 22-27.
810 Nikolajeva, 2000, s. 27. Jfr Protheroe och hennes förklaringar som handlar om

hur bokens bilder i allmänhet hindrar barnet från att skapa egna inre bilder, att
föreställa sig och fantisera. Protheroe, 1992, s. 156 f. Se även Witting, 1974,
del I, s. 13.

811 Nikolajeva, 2000, s. 249-261.
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Nikolajevas beskrivning av bildens och textens inbyggda motsättning genom
kontrapunkt, kan öppna för en konstruktiv osäkerhet. Arizpe och Styles, som
nämnts här ovan, redovisar överraskande positiva resultat kring yngre barns
metakognitiva förmågor i samband med bilderboksläsning. De bild- och
textrelationer som barnet genom olika läsningar uppmuntrats att samtala
om, syftar till att undersöka huruvida narrationen via barnens tolkningar
förstärks genom bilderbokskonceptets iscensatta motsättning.812

Rhedins användning av begreppet ironi för att förklara författarens och/
eller illustratörens medvetna användning av bilders och texters ambivalens
kan, på grund av negativa associationer till själva ordet, tyckas mer problema-
tisk.813 Men som jag uppfattar henne avser hon, liksom Nikolajeva, det
fenomen som uppstår när diskrepansen i bild-/textrelationen genom överdrift
eller underdrift, kontrast eller konflikt blir viktigare än kongruensen i syfte
att exempelvis skapa humoristiska effekter.814 Om vi, med hänvisning till
Arizpe och Styles utgår från att barnet uppfattar kontrapunkten, eller ironin
i exempelvis en bilderbok och distanserat kan resonera om den, så famnar
ironin som kommunikativt tilltal något annat än den kränkning av barnet
genom en kontraproduktiv kommunikation som oftast avses när ordet ”ironi”
nämns i relation till barnet. Detta andra härrör istället från barnets beredskap
att hantera och kunna bemöta ironin eller kontrapunkten. Med andra ord,
att det inte sammanblandar just det ironiska, motägelsefulla tilltalet i exempelvis
bilderboken med den direkta och personligt drabbande och känslomässiga
konflikt som insnärjts i den ironiska situation som direkt kan drabba barnet.815

Jag finner att Rhedins och Nikolajevas forskning kring bilderboken som en
estetisk genre har uppenbara likheter med kulturvetaren Hans Lunds forskning
om bild-/textkombinationer. Lund beskriver bilderboken och den tecknade
serien som exempel på vad han kallar en kombinerad intermedial konstart.816

812 Arizpe & Styles, 2002.
813 I en artikel om barnböcker ställer litteraturvetaren Lena Kjersén Edman frågan

om när barn förstår ironi. Hon skriver: ”Alla små barn som jag känner har öppet
sinne och talang för humor, gärna drastisk humor – men hur är det med ironi?
Är ironi kul för en liten Knatte? I vilken ålder kan ett barn förstå och uppskatta
en gestalt som till exempel Karlsson på taket – Astrid Lindgrens egoistiske gubbe
som inte är värst snäll mot någon annan än sig själv?”. Lena Kjersén Edman,
VK, 2005-11-02, s. 30.

814 Rhedin, 1992/2001, s. 109, 125.
815 Se exempelvis Tove Jansson och den klassiska berättelsen om ”Det osynliga barnet”

där barnet som möts av den vuxnes ironi riskerar att krympa och försvinna, att
göras ”osynligt”. Jansson, 1962/2004.

816 Lund, 2002, s. 19-22. Jfr Sandén och hans begrepp “ord/bildkombinat”. Sandin,
1999.
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Med hjälp av olika bild-/textkombinationer kan, enligt honom, ett expande-
rande, adderande och kommenterande förhållande skapas. Lund utvecklar
i och med detta ett resonemang kring semantisk fokusering och expansion,
som handlar om att text och bild i växelverkan kan verka såväl förankrande
som stödjande.817

Nikolajevas och Rhedins beskrivning av den fullbordade narrationen i termer
av förstärkning och/eller expandering har alltså, som jag ser det, berörings-
punkter med Lunds förklaring om integrering eller kombination genom
semantisk fokusering eller expansion. Vad som avses är den potentiella
möjligheten till en simultan växelverkan genom bildens och textens uttryck.
Lund menar, liksom Rhedin och Nikolajeva, att även om text och bild enskilt
förmår uttrycka olika saker, så kan också ett dialogiskt beroendeförhållande
mellan de olika medieringarna skapas. Helheten blir större än delarna i ett
verkligt samberättande. Rhedin skriver:

… relationen mellan text och bild blir aldrig ömsesidigt de-
skriptiv, inte heller ger samma moment dubbel gestaltning. I
stället samverkar text och bild till en livlig narration på viss
distans ifrån varandra till en högre nivå av ömsesidigt berättande,
där summan av parternas medverkan, den konstnärliga syntesen,
är större än de respektive representationssättens bidrag var för
sig.818

Medieforskaren Lars Melin har undersökt grafisk form och funktion i text
och bild. I egenskap av medieforskare har han en positiv grundinställning
till användning av kombinerade bild- och textmedieringar. Han manar sam-
tidigt till försiktighet med medlen, till exempel vid valet av teckenkonventioner
eller bruket av metaforer. Informationsmängdens omfattning är ytterligare
en kritisk aspekt som han lyfter fram.819 Melin beskriver bildutförandet
som ett mellanrum mellan polariteter. Ett exempel är det stiliserade eller
det detaljerade uttrycket. Detta kan jämföras med Nikolajevas indelning
när hon identifierar bilderbokens antingen reducerade och begränsade eller
fullständiga och komplexa miljö- eller personbeskrivningar.820

817 Lunds begrepp semantisk fokusering och expansion kan vägas mot Roland Barthes
termer ancrage/förankring och relais/avbyte. Lund, 1982, s. 13, 35;  2002, s.
19-22.

818 Rhedin, 1992/2001, s. 94.
819 Melin, 2000, s. 83 f.
820 Nikolajeva, 2000, s. 117 f.
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Melins beskrivning av läsarrelaterade nivåer hör samman med grader av emotiv
laddning, relevans och association. Han talar om dubblerad eller ny information
genom eller i bildutförandet i samband med skriven text.821 Han intresserar
sig särskilt för den pragmatiska dimensionen i det medierade meddelandet
och avser då den potentiella rörlighet som han menar omfattar kriterier som
hör samman just med association och mottagarrelevans. Med hänvisning till
en denotativ dimension inbegriper Melin den nya eller dubblerade information
som kan läsas in och tolkas ur det komplexa meddelandet i text och bild.
Melins polariteter, kan som jag ser det, didaktiskt förankra Nikolajevas och
Rhedins, men även Lunds, begreppsanvändning här ovan. I min analys
kommer jag att pröva ovanstående begreppsläggning för identifiering och
tolkning av mitt tredelade empiriska material: läslärans, diagnosens och
barnets bilder.

Den tidigare uppställningen kompletteras här nedan med min förståelse av
Melins förklaringar kring begreppen ny och dubblerad information med Lunds
tillämpning av begreppen semantisk expansion och fokusering. Jag prövar
även att tillämpa Melins polariteter avseende emotiv laddning, relevans och
association som didaktiska nycklar, för analys och diskussion av såväl estetiska
som pedagogiska aspekter på uttryck och innehåll i de bild- och textrelationer
som kommer att utgöra exempel här nedan.

Bild/text-parallellitet/ 
upprepning                          

Fullbordad narration/  
totalt meddelande

Förskjutning/metafor/ 
ifrågasättande                   

symmetri (Nikolajeva)        förstärkning (Nikolajeva)        kontrapunkt (Nikolajeva)  

illustrering (Rhedin)            expandering  
(Nikolajeva/Rhedin) 

ironi (Rhedin) 

dubblerad information  
(Melin)                                

genuint koncept (Rhedin)           

semantisk expansion och 
fokusering (Lund)

ny information (Melin)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uttryck/innehåll

emotiv laddning,  
relevans, association 
(Melin) 

emotiv laddning, 
relevans, association 
(Melin) 

emotiv laddning, 
relevans, association 
(Melin) 

Fig 10. Rhedins och Nikolajevas begreppsanvändning kring bilderbokens konceptioner
har här kompletterats med Lunds respektive Melins intermediala och interaktiva
begreppsanvändning.
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Det tycks som om Melins begrepp emotiv laddning, relevans och association
kan bli särskilt behjälpliga för hantering av den för pedagogiska sammanhang
inte ovidkommande kopplingen mellan vad som är orsak respektive verkan
i ett försök att vidga tillämpningen av bilderbokens konceptioner till att
omfatta även annat bild-/textmaterial för pedagogisk tillämpning.

Detta avsnitt har handlat om hur bilderbokens bild-/textrelationer kan bidra
till att det medierade innehållet i en bilderbok kan förstärkas, expandera
eller skapa konflikt i samspelet mellan text och bild. De forskare som intresserat
sig för bilderboken som estetiskt objekt har medvetet valt bort att diskutera
eventuella pedagogiska kvaliteter. Rhedin skapar benämningen ”särbilder-
böcker” för att kunna exkludera den illustrerade läroboken där bildens
huvudsakliga funktion är att pedagogiskt och instrumentellt bekräfta eller
förankra texten.

I skolan har alfabetsböcker och läsläror av tradition, på andra sätt än bilder-
boken, uppmanat och inbjudit till samtal om språk. Bilderbokens potential
är i det avseendet delvis förbisedd, vilket bland annat kan förklara varför
denna genre inte direkt har kommit att sammanknippas med skolans under-
visningspraktik i läs- och skrivundervisning.822 Som framgått i tidigare
sammanhang rekommenderar forskare, lärare och skolmyndigheter att barnet
erbjuds tidiga och rikliga möten med böcker för att stimulera dess språk-
och skriftspråksutveckling. Bildens möjligt berikande betydelse problematiseras
inte i sammanhanget.823 I de flesta läsläror och annat undervisningsmaterial
ingår bilder som en del av texten utifrån principer som jag menar kan prövas
genom en jämförelse med, som här, bilderbokens konceptioner.

Medierad diskurs och transformerade uttryck
Barn har, som medlemmar i en skriftspråklig kultur, redan innan de lärt sig
att hantera skrivtecknen, en uppfattning om de skrivna tecknens innebörd.
Barnets bilder liksom talat språk, medierar en subjektivt tolkad mer eller
mindre lyckosamt återgiven, erfaren eller föreställd verklighet. När pedagogen
och konstvetaren Nils Adelsten förklarar sambandet mellan barns bilder,
barns erfarenhet och kulturell influens, så utgår han från att barns individuella

821 Melin, 2005-10-07, s. 8. Se även Melin, 2000, s. 83-94.
822 Se Nodelman, 2001, s. 246. Nodelmann beskriver engelska alfabetsböcker, men

hans förklaringar om kombinationen bild, begrepp och bokstavsljud är tillämliga
också på svenska förhållanden. Se även Comber & Nichols, 2004, s. 54-59.

823 Se Skolverkets kunskapsöversikt, rapport, 2003-12-03; Skolverksutredningen
Att lämna skolan med rak rygg, 1997, samt Mål i mun, SOU 2002:27.
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bilder är vad han menar ”efterbilder” i mening att de är under påverkan av
andra bilder. Det utesluter inte att också efterbilden samtidigt kan fungera
som ”förebild” för andra bilder. Adelsten menar att barnet tillägnar sig olika
öppna eller slutna schemata som det allt eftersom internaliserar. Förebildens
slutna schema, t.ex. en känd mediefigur, kan hindra stilen från att individua-
liseras, det vill säga om barnet av olika anledningar självt undviker att gå
vidare.824 Adelstens förklaring om slutna och öppna schemata kan förstås i
relation till bilderbokens konceptioner, men även som giltig referens i samband
med utformning och tillämpning av pedagogiskt läsundervisnings-, diagnos-
och bildundervisningsmaterial. Gombrichs begrepp ”funktionell korrigering”

genom Adelstens resonemang om ”schemata”.

Socialsemiotikern Gunter Kress menar att den enskilda språkbrukaren både
skapar och återskapar det system i vilket hon eller han ingår i. Individens
intresse kan härigenom inte separeras från upplevelsen av andras erfarenheter
uttryckta, medierade, genom intressen, värderingar och bedömningar.825

Orsaker till barnens engagemang, eller brist på engagemang och beteende i
relation till exempelvis olika framställningsformer, kan utifrån nämnda
utgångspunkt spåras tillbaka till barnets tidigare erfarenheter i och utanför
skolan. Kress uppfattning hör samman med den grundläggande förklaringen
att barnets bearbetning och transformation av de resurser som står till
förfogande samtidigt medför att dess subjektivitet och kognitiva disposition
förändras.826 Med andra ord, vad som görs eller inte görs också i undervisnings-
sammanhang får under alla omständigheter fortsatta konsekvenser för barnet.
Kress skriver med anledning av konsekvenserna av barnets erfarenheter, att
dessa kan omfatta såväl medgivande som motstånd.

Barns inställning till och intresse av att producera tecken kan
spänna från total ”medgörlighet” till markant ”motstånd”, och
kan på så vis vara solidariskt eller nedbrytande i förhållande
till den existerande ordningen.827

Ovanstående citat kan vidare förstås i förhållande till Elisabeth Hesslefors
Arktofts beskrivning av ”existerande ordning”. När det gäller att exempelvis
tillvarata elevers erfarenheter i undervisningssituationen urskiljer hon två

824 Adelsten, 2003, s. 160-164.
825 Kress, 2000a, s. 213.
826 Kress, 2000a, s. 211-213.
827 Kress, 2000b, s. 214.

och mitt införande av begreppet ”kulturell anpassning” tycks åter få relevans
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huvudkategorier.828 Den ena kategorin benämner hon illustration. Här avses
barnets/elevens erfarenhet som en tillförande process, ett empiriskt bidrag
till ett redan fastställt innehåll. Den andra kategorin framskriver eleverfaren-
heten som en utgångspunkt. Här avses ett tillvaratagande, en rörelse som
omfattar lärarens beredskap inför det oväntade. Hesslefors Arktofts kategorier
kan i förhållande till ett socialsemiotiskt perspektiv belysa och förklara just
ordningen i och utformningen av bild-/textrelationer i exempelvis läsläror.
Hanteras eleverfarenheten primärt som en utgångspunkt där också det
oväntade bejakas i tolkningen av bild-/textrelationen, eller behandlas elev-
erfarenheten som en illustration till det redan fastställda bild-/textinnehållet
i läromedlet.

Enligt semiotikern W. J. Thomas Mitchell finns ingen essentiell åtskillnad
mellan ord och bild. Han företräder uppfattningen att ord och bild visserligen
är konstruerat åtskilda, men att denna åtskillnad inte förhindrar att en
komplex och ömsesidig relation mellan bild och ord kan skapas.829 Bilder
och texter är i själva verket sammanflätade till en samverkande funktion genom
kombinationer av olika koder, diskursiva konventioner och sinnesmodaliteter
inom vår kultur.830 Konstvetaren Sven Sandström lägger fram argument för
att bildens och språkets förutsättningar måste belysas och tillvaratas, snarare
än att särskilt betona olikheterna i de olika medieringsformernas funktion
och ursprung. Kress utgångspunkt är att bild och text, tillsammans, kan
hanteras som ett integrerat meddelande. Likväl utgör bilden ett oberoende
organiserat och strukturerat meddelande i förhållande till texten.831

Ovanstående kan förstås i förhållande till Nikolajeva, Rhedin, Lund och
Melin, vilka samtliga i huvudsak har att hantera såväl den beroende som
den oberoende relationen mellan bild och text.

Kress menar att perceptuell mottaglighet, kulturell påverkan, kritiskt
tänkande och estetisk öppenhet kan inordnas under samlingsbegreppet
visuella färdigheter. I sammanhanget ifrågasätter han ett alltför snävt ”literacy”-
begrepp som exkluderar andra medieringsformer än det muntliga och skrivna
språket som ett medel för representation och kommunikation.832

Kress liksom Mitchell kan sägas betrakta skriftspråket som en representations-
form bland andra till vilken den kognitiva utvecklingen och perceptionen

828 Hesslefors Arktoft, 1997, s. 132-184.
829 Mitchell, 1986, s. 49. Se även Mitchell, 1994.
830 Mitchell, 1994, s. 95.
831 Kress, 2001, s. 175 f.; 2003, s. 156 f.
832 Kress, 1997, s. 87 f.; 2001, s. 143 f.; 2003, s. 74 f.
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är bunden. Kress utgår från att ett avgörande bidrag för förståelse av läs-
och skrivprocessen är insikter om hur mening skapas via produktion av
tecken genom olika representationsformer, exempelvis bilder, samt hur dessa
tillåts korrespondera i den pedagogiska praktiken. Hans argument är att
barnet läser in, reagerar på och transformerar det kulturella material som
ges företräde i den kultur i vilken barnet ingår. Den enskildes representations-
system är i den meningen ytterst ett svar på den sociokulturella fond och
den aktuella scen på vilken individen interagerar via olika kommunicerande
system.833

Meddelanden eller tecken kan kräva olika grad av tolkningsinsats beroende
på dess genomskinlighet. Tolkningen avgörs då av tolkarens referenser, kun-
skaper och färdigheter samt graden av intresse. Så kan exempelvis den svårlästa
bilden eller texten uppfattas som obegriplig just för att tolkaren, exempelvis
barnet eller läraren, saknar verktyg för att kunna läsa den. En annan rimlig
förklaring kan vara att de kontextuella villkoren, som också utgör en del av
medieringen, förbises.

Mening och kontext som förklaringsförsök
Barnets utveckling mot ökad självständighet följer av dess möjligheter att
förstå sin omvärld i och genom språkliga handlingar/händelser. Den imiterade
eller reproduktiva språkhandlingen hör enligt Lev Vygotskij intimt samman
med minnet och förmågan att kunna föreställa sig något som något för att
sedan i en kreativ process meningsfullt kunna återanvända den tolkade be-
tydelsen i ett annat sammanhang. Vygotskij avser med detta en såväl språklig
som mental rekonstruerande process. Processen handlar då om transformning
snarare än ett oreflekterat kopierande. Utgångspunkten är att barnet kon-
struktivt och pragmatiskt reagerar och agerar i relation till det kulturellt
och socialt åtkomliga och accepterade även i undervisningssituationen.834

Ovanstående antyder ett pedagogiskt ansvar för konsekvenserna av de olika
didaktiska erbjudanden som barnet direkt eller mer vagt uttalat har att
förhålla sig till. Dewey och dennes kumulativa erfarenhetspedagogik med
framskrivningen av mening, kontinuitet och perception tycks i sammanhanget
både bekant och relevant. Jag ser likheter med och paralleller till Hesslefors
Arktofts beskrivning av existerande ordningar och disposition, Adelstens

833 Kress, 2000a, s. 207 f. Se även Dewey och dennes holistiska syn på erfarenhet,
vana och mening. Dewey, 1922/2005, s. 33-88; 1934/1980, s. 35-57. Jfr kon-
struktionism i Lindahl, 2002..

834 Vygotskij, 1998, s. 31 f.  Jfr Deweys beskrivning av erfarenhetens och tänkandets
dynamik, se exempelvis Biesta, 2004, s. 41-64; Dewey, 1922/2005, s. 40 f.
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resonemang kring öppna och slutna schema, samt Kress förklaringar om
medgörlighet och motstånd.835

Vygotskijtolkaren Nikolai Veresov menar att barnet närmar sig en fråga
eller en arbetsuppgift genom ett filter av personlig ”sense”, så kallad
förförståelse. Denna omfattas av både tidigare erfarenheter och den aktuella
situationen.836 Som jag tolkar Veresov avser han ett objekts tillskrivna betydelse
när han talar om ”meaning”. ”Sense” däremot avser individens subjektiva
tillägnelse eller internalisering av objektet. Veresov skriver med hänvisning
till Vygotskij att om läraren i den didaktiska situationen ignorerar sense, så
accepteras outtalat och indirekt ett ytinriktat lärande; det vill säga ett icke
autentiskt lärande där det hos barnet endast sker en rörelse från ”meaning”
till ”meaning”. Med andra ord, ett barns svar på en uppgift eller en fråga
kan visserligen vara korrekt men utesluter därför inte att det fortfarande
kan upplevas ”senseless” för barnet. Å andra sidan kan även barnets handling,
av läraren, tolkas och avfärdas som inkorrekt men också ”senseless”. Jag
tolkar här ”sense” som att begreppet omfattar individens attityd eller förhåll-
ningssätt i förhållande till sinnenas varseblivning av situationen.837 ”Sense”
är därmed sinnligt och inrymmer i sig en modalitetsproblematik, där
individens förståelse av och attityd eller hållning till något är avhängigt just
sinnesinformationen. Det som komplicerar tillämpningen av förklaringar
kring ”sense” är att vi tvingas röra oss inom ett område där vi varken kan
sägas ha kontroll eller insyn. I pedagogisk mening kan detta vara besvärande.
Vi tangerar här filosofen Henri Bergsons samt konstvetaren och filosofen
Sven Sandströms intresse för det förmedvetna som ett intuitivt betydelserum.
Det intuitiva kan då beskrivas som förutsättning för sinnlig och intellektuell
anpassning genom en alltjämt fortgående rörelse mellan fantasi och logik,
abstraktion och konkretion, känsla och erfarenhet. Jag menar att Sandströms
förklaring med detta implicit inrymmer just ”meaning” och ”sense”.838 Ovan-
stående kan även jämföras med Deweys förklaring om ”making sense”.

whenever a situation has this double function of meaning,
namely signification and sense, mind, intellect is definitely
present.839

835 Angående disposition, vana och tillgänglighet se exempelvis Dewey 1922/2005,
s. 40 f. Angående medgivande och motstånd se Dewey 1934, s. 211.

836 Veresov, 2003. Jämför tidigare teoretiska förklaring om ”meningsinnehåll”,
”iförvägvetande” och ”aspektseende”. Se teorikapitel.

837 Veresov, 2003. Se även Jonsson, 2004a; 2004b.
838 Se Bergson, 1914; Sandström, 1996. Jfr Dewey, 1934/1980.
839 Jackson, 1998, s. 20.
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Svenskans ”mening” kan mycket väl omfatta ovan beskrivna betydelsenivåer
under förutsättning att de uppmärksammas och inkluderas.

Låt oss försöka applicera ovanstående resonemang om mening på Nikolajevas
förklaring om kontrapunkten och dess faktiska övergång i motstridighet
och ambivalens. Nikolajevas referens är bilderboken som estetiskt föremål.
Veresovs referens är subjektets svar på en pedagogisk situation, vilket skulle
kunna avse ett möte med en bilderbok eller en bok med bilder, en läslära.
Hans distinktion kring begreppen ”meaning” och ”sense” kan då tillämpas
för att beskriva aspekter på kontrapunktens potentiella övergång i motstridighet
och ambivalens men med ett förflyttat fokus från boken till att också mer
explicit omfatta läsarens möte med texten.

Begreppet ”sense” tycks antyda att lärande förutsätter att den som lär också
fattat meningen med varför hon eller han ska göra sig besväret.840 Det vill
säga lärandet ”makes sense” när ”sense” påkallar lärandet. Ovanstående kan
förstås i förhållande till Kress förklaring om barnets subjektiva disposition.
Denna i sin tur förutsätter att barnets intresse i någon mening väcks, att
barnet med sina sinnen verkligen är närvarande och tillgängligt.841 Kress
avser med direkt hänvisning till läsprocessen, att nämnda viljeaspekt antyder
en glidning från att handla om motivation till att snarare handla om graden
av rimlighet som referens.

Reading is a transformative action, in which the reader makes
sense of the signs provided to her or to him within a frame of
reference of their own experience, and guided by their interest
at the point of reading”.842

Ovanstående citat kan relateras till Veresovs resonemang om ”meaning”
och ”sense”, men också till Deweys pragmatiska transaktionsbegrepp som
innefattar relationen mellan det agerande barnets tidigare erfarenhet och
dess igenkänning och föreställning av situationen. Och den via barnet
meningsbärande tolkningen av händelsen/situationen, eller för att använda
semiotisk begreppsläggning, ”texten”.843 Vad som här antyds i fråga om

840 Se exempelvis Egan, 1995, s. 95-96.
841 Kress, 1997, s. 87-96. Jfr Deweys formulering: ”… the situation lacks coherence.

In the extreme case we might say it makes no sense whatsoever”. Dewey i Jackson,
1998, s. 20. Se även Dewey, 1934/1980, s. 35-57.

842 Kress, 1997, s. 58. Jfr Jackson och dennes resonemang kring ”reading as
experience” och ”experience as reading” som jag menar leder till ett resonemang
om såväl erfarenhets- som intertextualitetsbegreppet. Jackson, 1998, s. 96 f.
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erfarenhetens betydelse handlar inte främst om det är barnet som ska införlivas
i lärarens handlingssystem. Det handlar snarare om att barnet självt måste
agera. Den process som då avses inleds med en intuitiv föreställning och ett
bearbetade av meningsbärande förståelseaspekter som barnet genom personlig
tolkning och handling i den specifika situationen väljer att kommunicera.844

Utgångspunkten är då fotfarande att lärandet innefattar en kontinuerlig
tolknings- eller transformationsprocess av kulturellt material där barnet har
förmåga att omforma sig själv liksom det kulturella material som står till
dess förfogande.845 Barnet självt ger så att säga mening åt situationen och
något nytt skapas ur sitt uttryck och barnets reflektion kring detta.846 Det
som barnet erfar är alltså en konsekvens av en intern relation mellan barnet
och den diskursivt medierade verkligheten. Hur barnet erfar sense visar sig
exempelvis i hur det talar, skriver eller tecknar en bild. Talet, den skrivna
texten eller bilden kan sägas mediera den språkliga utsagan av tanken. Av
detta följer att tanken löper så att säga i och genom sina konkreta och abstrakta
uttryck. Dessa uttryck kan i sin tur diskuteras, bemötas och problematiseras.
Detta utgör i sig en delförutsättning, en grund, en part för hur barnet
fortsättningsvis väljer att förhålla sig till såväl läsning som skrivning.

Pedagogen Ingrid Carlgren föredrar att använda sig av begreppet appropriering
med avseende på den bearbetning och transformering som sker när någon,
i social interaktion, erfar mening genom att lära sig hantera aktiviteter där
meningen fungerar. Appropriering kan sägas handla om att göra något till
sitt eget.847 Carlgrens utgångspunkt är att lärandet utgör en aspekt av såväl
miljön som individen. När någon gör något till sitt eget, utgör detta något
samtidigt ett svar på den kultur som denna någon har att förhålla sig till.
Erfarenheten av individens handlingar banar väg för individens fortsatta
handlingar, individen blir det hon lär i den kultur i vilken hon är en del.848

Med kontext avses det sammanhang eller den omgivning som ett subjekt,
ett ting eller skeende ingår i. Skolan som lärande- och undervisningskontext

843 Se Biesta, 2004, s. 41-64.
844 Mylov, 2000, s. 138; Sandström, 1996, s. 87 f.
845 Kress, 1997, s. 94-96; Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001, s. 143-154.
846 Bachtin, 1997, s. 198-238.
847 Carlgren, 1997, s. 21. Se även Wertsch, 1998, och dennes förklaring av appro-

priering, men också hans egen ”appropriering” av just Bachtins, men också
Vygotskijs texter. Wertsch förklarar angående approrieringsprocessen: ”… the
process is one of taking something that belongs to others and making it one’s
own”. Wertsch, 1998, s. 53.

848 Carlgren, 1997, s. 22; Schön, 1987, s. 27.
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kan i sig innefatta olika förställningar om vad som ska läras, hur detta ska
gå till och varför. Begreppen intertextualitet och intermedialitet innefattas i
denna kontextuella väv.849 Som nämnts ser Kress individen som en skapare
och en återskapare av mänskliga representationssystem. Han menar att
individens intresse för att producera tecken vid en viss tidpunkt, i ett visst
sammanhang hör samman med den bestämda sociala och kulturella
placering, den kontext och den uppsättning känslomässiga dispositioner
som individen har tillgång till.850 Jag ser här likheter med Deweys och
Vygotskijs förklaringar kring begreppen meaning och sense, tillämpade i
förhållande till exempelvis fantasi och logik, som närvarande parter i situa-
tionen.

När vi talar om kontext och kontextualisering av text, tänker vi oss ofta att
texten är det som förklaras och att kontexten är det som förklarar. Detta
utesluter inte att också kontexten i sig kan kräva en förklaring. Kontexter
konstrueras inom sociala och kulturella system som saknar såväl neutral
som direkt naturlig grund.851 Dessa system i vilka betydelser uppstår, är
föränderliga och kan därför i sig ses som tolkningsbara intertexter beroende
av perspektiv och sammanhang. Som redan nämnts finns alltid ett tolkande
inslag i all teckenproduktion oavsett om vi uppfattar att vi tolkar eller inte.
En intertextuell tolkning kräver alltid ett uppmärksamhetsskifte mellan hur
något uttrycks, medieras, och vad som uttrycks, medieras.852 Låt oss ge ett
för sammanhanget tillämpbart exempel. Rhedin och Nikolajeva erbjuder
genom sina konceptioner ett system som beskriver hur bild och text interaktivt
kan tillämpas och tolkas. I systemet, som byggts upp av icke absoluta kriterier
kan såväl bildens/textens inre kontext som yttre kontexter både diskuteras
och analyseras.853

Lingvisten Caroline Liberg finner det problematiskt att tala om dekontextua-
lisering i samband med talat eller skrivet språk. Hon menar att kontext i
själva verket avser situationen som i sig omfattar en händelse. Den språkliga

849 Kress, 2001; 2003.
850 Kress 2000a, s. 210-211.
851 Sjölin,1998, menar att eftersom kontextbegreppet  i själva verket är outtömligt,

är det också missvisande att tala om kontext i singularis. Sjölin 1998, s. 66. Också
Anders Palm använder begreppet externa kontexter i pluralis, men med intern
kontext avser han det materiellt och objektivt närvarande i texten. Se även
Palm i brödtexten här nedan. Palm, 2000, Kontext, s. 261-281.

852 Sjölin, 1998, s. 26.
853 Rhedin, 1992/2000, s. 73. Angående inre respektive absoluta kriterier se även

Karlsson, 2002, s. 26.
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händelsen är därmed per definition kontextualiserad.854 Detsamma gäller
för bilden under förutsättning att vi samtidigt accepterar att tala om bilden
som text. Konstvetaren Anders Palm menar att situationens externa förklarande
faktorer, i en text eller en bild, i princip är utan gräns. Palm särskiljer i
sammanhanget de externa kontexter som rekonstruerar omgivning och
bakgrund från den interna kontextens form eller uttryck.855

Om vi som här utgår från att läsning av såväl texter som bilder alltid kräver
ett inslag av tolkning av underförstådda koder, och att tolkningarna i sin
tur är erfarenhetsbaserade och kulturbundna, tycks det rimligt att diskutera
hur författare och illustratörer hantera tolkningsproblematiken i de läsläror
som nybörjarläsaren möter i skolan. Vilka principer får råda när ambitionen
rimligen bör vara att underlätta läsandet, uppöva färdigheten och stimulera
barnet till fortsatt läsning? Vilka konceptioner förekommer när bild-/
ordkombinat används som ett pedagogiskt grepp i läsläran?

Läsläran, ABC-boken och bilden
Nikolajeva hävdar att pekböcker i själva verket är en variant av den mest
primitiva formen av ABC-böcker. De innehåller bilder av föremål som ska
sammanlänkas med motsvarande ord där utgångspunkten är att befästa
enskilda bokstavsljud. Skillnaden är, som hon ser det, att i pekboken har
alfabetiseringskravet kort och gott utgått.856 Hon menar att även om ABC-
böcker sinsemellan visserligen kan se mycket olika ut så är det tydliga sambandet
mellan ord och bild det som utmärker bokens upplägg. Utöver det didaktiska
syftet att barnen ska lära sig att läsa, finns ofta en ambition hos såväl författare
som illustratör att skapa ett läsmaterial som är underhållande och har estetiska
dimensioner.857 Nikolajeva framför idén om att just pekböcker kanske är
den enda kategorin illustrerade böcker där det finns en fullständig kor-

858 När Nikolajeva talar om fullständig
korrespondens, eller som tidigare nämnts, symmetri, så undviker hon att
diskutera att bilden på en nivå likväl alltid visar något annat, eller något
mer, utöver ordets innehåll. Till exempel, när barnet har målat en bild som
ska föreställa ett hus så har det tak, dörr och fönster, men det har inte ordet
hus.

854 Liberg, 1991, s. 175.
855 Palm, 2000, s. 261-281.
856 Nikolajeva, 2000, s. 48.
857 Nikolajeva, 2000, s. 48-50.
858 Nikolajeva, 2000, s. 19.

respondens mellan bild och text.
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Pedagogen Inger Andersson har en sociokulturell ingång när hon undersöker
och beskriver läsläran som pedagogisk text. Hennes beskrivning medger,
utöver innehållsliga och formmässiga aspekter, även tolkningsbara beskriv-
ningar av de läsmetodiska implikationer som tycks följa av den konventionella
läslärans uttryck och innehåll. Andersson skriver:

Som system innefattar läsläran texter på olika färdighetsnivåer,
vilka i sin helhet avspeglar den strukturerade läs- och skriv-
utveckling som eleverna förväntas genomgå […] Det ingående
läsmaterialet – bokstäverna, orden, bilderna och texterna – utgör
nämligen inte bara en strukturerad inlärningsgång. De är också
utgångspunkt för en kommunikation med avsändare, budskap
och mottagare. Läsmaterialet speglar avsändarens – författarens/
författarnas syn på barn och uppfattning om barns intressen
och teorier om läs- och skrivinlärning. Som pedagogisk text är
läsmaterialet även styrt av gällande nationella läroplanen och
avspeglar såtillvida de föreställningar om världen och förhållnings-
sätt till omvärlden som är dominerande i den svenska kulturen.859

Pedagogikforskaren Dagrun Skjelbreds bestämning av ABC-boken beskriver
än tydligare de specifikt formmässiga aspekter som också ger signaler om
vilka läsmetodiska förgivettaganden som mer specifikt vägs in i ABC-bokens
koncept. Skjelbred menar att ABC-bokens konventionella upplägg implicit
markerar en arbetsgång där progression redan från början är klar. Principen
är att läsinlärning ska ske i en given ordning från det enkla till det komplicerade
och att denna ordning är på förhand given. Denna grundstruktur bekräftar
särskilt föreställningen om att det som barnet upplever som enkelt och
tillgängligt i samband med skriftspråkstillägnandet hör samman med kriterier
som framför allt berör enskilda bokstavsljud, stavning och ordlängd.

… leseopplæringselementet kommer tydeligst fram gjennom
bokas progresjon. De vil si at tekstene gjerne blir lengre og
mer kompliserte utover i boka, og/eller boka er ordnet etter
en leseopplæringsmetodikk. Denne metodikken synliggjøres
ved at boka har øvelser knytttet til enkeltbokstaver, stavelser
eller ord.860

859 Andersson, 1997, s. 2. Texten ingår i en rapport i samband med en konferens
i Kungälv kring temat Lärarutbildning med ett interkulturellt perspektiv.

860 Skjelbred, 2000, s. 4.
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Med ett visst intresse för läsebokens bilder ger pedagogen och psykologen
Ingvar Lundberg i Språk och läsning en försiktig anmärkning om att dessa
är på både gott och ont: ”Ibland stödjer de läsningen, ibland stör de läs-
ningen”.861 När? varför? och hur? inträffar detta ”ibland”? Jag kommer att
söka förklaringar i registret mellan den traditionstyngda ABC-boken som
läsebokskoncept, Ulrika Leimars och Maja Wittings tydliga avståndstagande
till den konventionella läsläran och Holdaways bilderbokskoncept i storformat,
den så kallade storboken.

Angående sättet att hantera just bilder i alfabetsböcker eller konventionella
läsläror, som bygger på bildens och textens ett-till-ett-förhållande, menar
Nodelman att barnet som möter ABC-bokens bilduppslag också förväntas
att intuitivt men också korrekt kunna tolka intentionen med bild- och text-
meddelandet. Det pedagogiska förgivettagandet handlar då om att principen
för bild- och textkommunikationen i det strukturerade läsmaterialet entydigt
måste tolkas och förstås av nybörjarläsaren. Av detta följer att barnet, som
ännu inte är läsare i konventionell mening, ska kunna avgöra vad som är
figur respektive bakgrund i bild- och textmeddelandet. Den korrekta tolk-
ningen överförs inte sällan via en vuxen eller någon annan som är införsatt
i koden.862 Barnet förväntas samtidigt kunna hantera sambandet mellan
den grafiska bokstavsformen och det bestämda bokstavsnamnet och samtidigt
utljuda bokstavens namn och koordinera det aktuella ljudet med den korrekta
bildens visuella information. Eventuellt brus i bild-/textinformationen ska
rensas bort genom barnets logiska gissning eller slutledning.863 Detta förut-
sätter, enligt Nodelman, att barnet har tillgång till att både förstå och utgå
från komplexiteten för att återfinna och koncentrera sig på att läsa in det
enkla i det som det paradoxalt nog ännu inte lärts in. Författaren ger exemplet
där barnet ser bilden av ”a tree, a bird, a nest and a cloudy sky”. Barnet ska
genom lärarens eller annans assistans, eller utifrån tidigare kunskaper mekaniskt
tolka att: ”It’s a bird, so it’s a b sound, so the letter B, which I recognize from
elsewhere, makes the sound b”.864 Att bilden även kan ge associationer till
träd, fågelbo och en molnig dag ska barnet utifrån rådande premisser igno-
rera.865

Använder vi de semiotiska termerna ”betecknande”, uttryck, och det ”beteck-
nade”, innehåll aktualiserar och berör ovan nämnda exempel indirekt en

861 Lundberg, 1985/1995, s. 122.
862 Nikolajeva använder begreppet ”det dubbla tilltalet” eller den dubbla ”adressaten”

för att förklara att bilderboken och barnboken ofta väljs av den vuxne för att läsas
tillsammans med barnet. Förutom att föräldern ofta är medläsare så tilltalas även
förläggaren, kritikern, bibliotekarien och läraren. Nikolajeva, 2000, s. 265.

863 Jämför Witting här ovan.
864 Nodelman, 2001, s. 238-244.
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aspekt av förhållandet mellan ytinriktat respektive internaliserat eller djup-
inriktat lärande. Situationen eller texten talar eller betecknar. Det betecknade
avser den tolkade innebörden av sammanhanget. Vad lär barnet av situationen
utöver det som det mer specifikt förväntas lära? Nodelmans poäng blir i vid
mening att en uppgifts relevans bör kunna diskuteras om det är så att
instruktionen som föregår handlingen i sig förutsätter kunskaper som barnet
ännu inte äger men underförstått förväntas lära sig genom att just lösa
uppgiften. Det barn som verkligen uppfattat instruktionen och klarar av
att hantera uppgiften, är rimligen varken i behov av, eller finner det särskilt
lustfyllt eller utmanande, att lösa den.866 Även Egan ställer sig kritisk till
hur exakta och detaljerade målbeskrivningar och instruktioner riskerar att
bryta ner läsning och läsprocess och språkfärdigheter i ändlösa färdigheter
och subfärdigheter. Han skriver:

Barn förväntas alltså traggla sig igenom arbetsblad och övningar
[…] utan att något av de ”färdighetsutvecklade” inslagens syfte/
innebörd/sammanhang når utanför det isolerade konstgjorda
färdighetsbaserade ”klassrummet”.867

Det handlar alltså inte enbart om det finns mer eller mindre lyckade ABC-
böcker. Ur ett didaktiskt perspektiv kan vi troligen också tala om mer eller
mindre lyckade vuxeninitierade läsningar av ABC-böcker och läsläror.868

Läsningens och skrivandets bilder
Läsläran – läsning som ett strukturellt och kommunikativt lärprojekt
Här nedan analyseras tre exempel på läsmaterial som introduceras under
det första skolåret. Det läsmetodiska upplägget följer mer eller mindre tydligt
de principer som framkommer i Skelbreds definition och Nodelmans analys
av ABC-boken. Utgångspunkten är att illustratören och författaren strävar
efter att sammanföra bokstav, bokstavsljud och bokstavsform med ord och
bild. Olika principer kan då användas för igenkänning och återkoppling
mellan bokstavsljud, ord, meningar och visuell information. Bokstavs-
symbolen, grafemet, förekommer i ett fall som grundform för viss ikonisk
likhet i kombination med initialt bokstavsljud. I samtliga exempel är det
bokstaven Pp som ska läras in och tränas.

865 Angående mekanisk återgivning som icketänkande, se Jackson, 1998, s. 186.
866 Jfr Dewey och hans förklaring kring det kvalitativa skiftet från material till

medium. Se Jackson, 1998, s 187. Se även Dewey, 1934/1980, s. 162 f.
867 Egan, 1995, s. 94.
868 Se exempelvis Simonsson, 2004, s. 145 f., där lärare och barn uppenbart använder

ABC-boken utifrån olika utgångspunkter och villkor.
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Bild 1. Bild- och textsidan är hämtad ur ”A-Ö läsa” (1999), s. 34. Illustratör: Margareta
Bergner Samuelsson. Författare: Anna-Stina Jonsson m.fl.

Bilden är hämtad ur A-Ö läsa.869 I sidans övre vänstra hörn visas bokstaven
P med fetstil i versal och gemen. Sidans övre halva illustrerar det aktuella
bokstavsljudet genom ett antal händelser i bild, där antingen händelsen,
det aktiva subjektet som initierar händelsen, eller det ljud som uppstår av
händelsen ska identifieras av barnet med hänvisning till det aktuella språkljudet.
Illustrationen kompletteras med ett antal förtydliganden i versal text för att
ge ledtrådar till läsaren om vad bilden avser att berätta. Bild-/textrelationen
har likheter med serieberättandets uppmärksamhetsväckande tankebubblor
med direkta och förenklade meddelanden.870 Det aktuella bild-/textmontaget
kring bokstaven P hör möjligen samman med en ambition att försöka ta
tillvara barnets förmodade förmåga till igenkänning av serietidnings-
berättandets bild-/ordrelationer där bild och text tillsammans utgör en
medierad helhet inte sällan genom att olika modaliteter överglidande tillåts
samverka.871

Barnets förgivettagna erfarenhet ska ge innehållet dess form. Illustratören
och författaren utgår alltså från att barnet verkligen har den förförståelse
som krävs för att tolka och förstå det innehåll som gömmer sig i bild-/

869 Jonsson, Ring & Sundh, 1989/1999, s. 34.
870 Magnusson som forskat kring serier för barn, menar att när det handlar om

barns litteraturmöten, så får det enkla och tydliga inte förväxlas med det för-
enklade och det simpla. Magnusson, 2005, s. 9, 275.

871 Melin, 2000, s. 53.
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textberättandet. Om så är fallet blir genomslagskraften stark på såväl förståelse
som minnesbehållning. Saknar barnet den förförståelse som tagits för given,
så faller också förståelsen samman.872

Illustratören tycks, enligt vad som framgår av bildkonceptet, utgå från prin-
cipen om semantisk expansion och fokusering. Barnet förväntas tolka och
förstå vad bilden har att berätta med stöd av illustratörens markörer i bild
och ord.873 I bildens mitt pussar prinsessan en groda. Jag, liksom illustratören
utgår från att barnet har hört talas om grodans förvandling till prins. Barnet
förväntas associera till sagans grodprins, för att via sagans innehåll korrigera
sin förförståelse i förhållande till det bokstavsljud som ska befästas. Det ska

Den avbildade flickans attribut med vid volangklänning, långt lockigt
rosafärgat hår, krona på huvudet, parasoll, pengar och pudel utgör tillsammans
viktiga kulturella artefakter för att skapa förutsättningar för att det barnet
ser verkligen kan uppfattas som att den avbildade flickan är en prinsessa
och ingenting annat. Genom bildens uttryck skapas ett performativt genus
som skriver in genustillhörigheten och därmed också implicita förväntningar
på såväl prinsessor som flickor i allmänhet.874 En tankebubbla uttrycker att
prinsessan föreställer sig sagans förvandlingsnummer när ”paddan” visar sig
vara en prins. Den integrerade text som lagts in i bilden pekar på och riktar
barnets tolkning av bildmeddelandet. Barnet ska korrekt avläsa vad som är
figur respektive bakgrund i berättandet, med andra ord vilken ”läsning”
som äger företräde i syftet att just träna bokstaven Pp. Barnet ska förstå, och
acceptera, att läsningen går ut på att koordinera bokstavsform, bokstavsnamn
och bokstavsljud med bildens visuella information.

Den vita pudeln som sitter intill prinsessan utbrister eller vädrar ”PUH”.
Förklaringen ges i form av en tankebubbla med en pastellfärgad orm omgiven
av tunna svagt vågformade linjer. Barnet ska genom igenkänning uppfatta
det ikoniska tecknet av en orm. Via intentionen att träna det konventionella
tecknet P ska barnet uttolka att det ikoniska tecknet i själva verket, mer precist,
förställer en pytonorm. Barnet förväntas därmed delvis förbise det ikoniska
tecknets uttryck till förmån för det språkliga, detta trots att ormen knappast
kan sägas likna den visualiserade föreställningen av en pytonorm.  Bokstavs-
symbolen P används som en slags ledtråd byggd på en förgivettagen förståelse

872 Se Melin med hänvisning till ett antal svenska läsbarhetsövningar. Melin, 2000,
s. 76.

873 Se Lund, 1982, s. 13, 35.
874 Nikolajeva, 2000, s. 166-167.

själv, eller med lärarens hjälp, förvandla grodan till en padda.
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om den semantiska betydelsen av ”pyton”, här uttryckt med korta snirkliga
linjer. Linjerna ges en paratextuell indexikal funktion för att peka på att
något eller någon avger en dålig lukt. Slutligen ska barnet sammanföra tolk-
ningen av det ikoniska tecknets innehåll med uttrycket ”PUH” och alltså
via erbjudna ikoniska och konventionella tecken kunna syntetisera och skapa
en logisk och begriplig helhet som överensstämmer med illustratörens/
författarens intention.

Sidans nedre hälft visar ett antal ord avdelade i kluster med olikfärgad bakgrund.
Färgfälten används som en företeelse bredvid, en paratext för att läraren
lättare ska kunna anvisa barnet till rätt textrader genom att ange textrutans
bakgrundsfärg. Till vänster om orden återfinns en bild av en apa i en påse.
Orden i det första ”klustret” är enstaviga och bokstaven p ingår antingen
initialt eller i slutet av samtliga ord. Av orden har ”pöl” viss koppling till den
ovan beskrivna bilden. Bilden kan tolkas som att prinsessan lyfter grodan

är tänkt att läras in som ordbild har separerats från de övriga sex orden och
belagts med annan bakgrundsfärg. De nästföljande sju orden är tvåstaviga.
Ordet ”påse” och ”apan” har rimlig referens till den till vänster intilliggande
bilden. De efterföljande orden är antingen en- eller tvåstaviga. De innehåller

ordet. Sidan avslutas med två korta meningar: ”Apan pekar på mig. Den
leker.”. Texten hänvisar till hur den intilliggande bilden ska uppfattas. Bilden
kan på så sätt, i efterhand, bekräfta det texten har sagt.

Texten är ordnad enligt en läsinlärningsmetodik som knyter an till en
strukturerad progression uppbyggd kring enskilda bokstavsljud, stavelser
och ord. Den kontextuella bindningen mellan ord och bild är punktuell.
Bild-/textrelationen används antingen för att fylla i textens luckor eller för
att ge parallell information. Formmässiga aspekter styr över de kontextuella
kraven på ett meningsbärande innehåll.

Sidan är delad i två hälfter som omöjliggör såväl en parallell som expanderande-

innehåll saknar motsvarighet i de efterföljande orden. Inom bilden finns
dock exempel på en viss förstärkning genom bild-/textinteraktion. Den
formmässiga relationen med utgångspunkt i det aktuella bokstavsljud som
ska befästas har fått dominera. Visserligen har ett-till-ett- förhållandet mellan
text och bild, som enligt Nodelman utmärker ABC-bokens koncept, delvis
övergivits, men principen utnyttjas likväl om vi enbart ser till vad bilden
avser att visa och berätta. Det faktum att bild och text används som två
separata medieringar förhindrar barnet från att söka ledtrådar i bilden och
därmed undviks att barnet gissar när det läser. Detsamma gäller när det

eller paddan upp ur en liten vattenpuss eller pöl. Ett tvåstavigt ord som

konsonantkluster och bokstaven p förkommer såväl i början som inne i

funktion. Den innehållsliga bild-/textrelationen utgår då övre bildens
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meningsbärande sammanhanget inte står att finna i de ord som lösryckt
radats upp. Alltså, med undantag av det sammanlänkande bokstavsljudet
saknas kontexten som en förklarande eller bekräftande part. Om vi utgår
från att den kommunicerande aspekten av läsning är viktig, så blir det också
problematiskt att som här undvika den pragmatiska dimension som ligger
i att barnet självt ska kunna medverka till att göra texten genomtränglig
och därmed begriplig. Till exempel genom att innehållet kan erbjuda någon
form av associativ och emotiv laddning.

I läsmaterialet visas ytterligare en sida som tränar bokstaven p. Denna sida
är avsedd för de barn som redan är läsare. Här har texten utökats till full-
ständiga meningar och ger därmed exempel på en konventionaliserad
textnarration där texten äger en potential att erbjuda barnet ett meningsbärande
innehåll. Det kan tyckas som en paradox att barnet som har större vana av
text, också erbjuds en text som kan bidra till att skapa intresse genom att
den har ett meningsbärande innehåll. Barnet som har mindre textvana
hänvisas framför allt till att enbart förlita sig på avkodningsprinciper.875

Bilderna har på den aktuella sidan förflyttats till höger och fungerar som
illustrationer till valda delar ur textinnehållet. Perspektivet är tydligt
textcentrerat i betydelsen att barnet i minskad omfattning erbjuds bilder
för att kunna tillgodogöra sig texten.

Det andra exemplet har hämtats ur Min läslära.876

Bild 2. Bild- och textsidan är hämtad ur ”Min läslära”, s. 80. Illustratör: Anna Simberg.
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Bokuppslaget har en bildsida till vänster och en textsida till höger. I bildsidans
översta vänstra hörn återfinns den aktuella bokstaven Pp, i versal och gemen.
Bilden är sammansatt för att illustrera den händelse som i text återges på
uppslagets högra sida. Nyckelorden pil, pekar och polis har lagts in på bildsidan,
det vill säga integrerats inne i bilden, som en förstärkande paratext med
länkning till och information om den intilliggande textsidan. Bildsidans
illustrationer syftar främst till att rikta barnets uppmärksamhet på det aktuella
bokstavsljudet. Barnet ska koordinera den visuella informationen med det
sökta bokstavsljudet. Bildsidan har härutöver direkt koppling till den vid-
stående textsidan, men innehåller utöver detta ytterligare ett antal avbildade
föremål som sannolikt illustrerats i syfte att fungera som hänvisning till
bokstaven för att den visuellt och ljudmässigt ska befästas. Konturlinjer och
rena färgytor utan belastande detaljer skapar ett intryck av att bilden är
hopplockad av lösryckta element som likväl tillsammans skapar ett innehåll.
Illustratören har strävat efter att undvika ”bildbrus” bland annat genom att
undvika detaljer i enlighet med det didaktiska syftet att befästa bokstavs-
kännedom och att öva sammanljudning.

Textsidan inleds med en paratext i form av en textruta. I rutan återfinns ett
antal en- och tvåstaviga ord där det sökta bokstavsljudet förekommer
antingen först, sist eller inne i ordet. Därefter följer en dialog som beskriver
en händelse. Dialogen fortsätter för övrigt på ännu en textsida som inte
redovisas här. Dialogen tycks ha flera syften. Dels erbjuds ett lästillfälle som
förutsätter viss igenkänning av situationen. Dels finns ett tydligt fostransinslag
där budskapet är att den trafikerade gatan är farlig. Bild- och textrelationen
bygger på symmetri och upprepning för att erbjuda barnet ramen för ett
meningsbärande innehåll. Här utnyttjas till viss del igenkänningskriterier som
kan diskuteras i termer av emotiv laddning, relevans och association. Dialogen
avslutas med att polisen säger: ”Strunta i dina päron. Du kunde själv ha blivit

bilden visar likväl att päronen forfarande är hela. Som en extra förstärkning
genom att rikta uppmärksamheten på att det trots allt gick bra, har ett friskt
grönt päron lagts in som en avslutande illustration till texten. Sagans abstrakta
formel med ett gott slut sammanvävs med ett konkret fostransinslag. Det
finns ingen reell dynamik mellan bild och text som kan bidra till handlingens
forskridande och expandering. Bildens olika element fungerar snarast som
en punktvis illustrering genom ikoniska stödord eller minnesanteckningar
för igenkänning av det efterföljande textinnehållet.

875 Jämför tidigare resonemang angående gissnings- och avkodningsprinciper.
876 Jergmar, Jonasson, Lindqvist & Mohlin, 1984/1993, s. 80-81.
877 Annell, Håkansson & Lundberg, 1999/2006, s. 66- 69.

mos”. Meddelandet kan tolkas som att päronen verkligen har mosats, men
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Det tredje exemplet återfinns i en arbetsbok, Tutti Frutti som ingår i läspaketet
Kom och läs.877 Boken är uppbyggd enligt principen att varje bokstav har en
motsvarande bokstavsbild som också finns som väggalfabet. I det aktuella
materialet har det konventionella ABC-bokens upplägg plockats bort från
läsläran. Det återfinns istället i den tillhörande arbetsboken där bokstavsträning
och läsning sker parallellt med skrivande.

Arbetsboken erbjuder fyra ”arbetsblad” för att träna och befästa den aktuella
bokstaven och bokstavsljudet. Samtliga bilder är i flerfärg vilket sammantaget
ger ett inbjudande och glatt intryck.

På det första uppslagets vänstra sida visas med pilar och sifferangivelser hur
bokstaven Pp ska formas. En streckad linje markerar vidare bokstavens
placering i förhållande till skriftraden. Till höger har en gul ruta inplacerats.
Ett stort turkosblått P med svart konturlinje omges av sex droppar i samma
turkosblå färg. Ett par vita tunna streck i P:et och i dropparna tillsammans
med den turkosblå färgen ger associationer till vatten. Under P:et ses en
flicka. Bilden är starkt stiliserad och framställd med humor och lekfullhet.
Flickan plutar med läpparna mot en groda, eller är det en padda?, som hon
håller nära intill sin mun. Grodans ögon är uppspärrade, munnen är zick-
zackformad och sluten. Tre svarta streck vid grodans huvud, den sammanbitna
munnen och de uppspärrade ögonen förstärker intrycket av att grodan är
förvånad eller förskräckt. Bilden syftar uppenbarligen till att ge associationer
till sagans förvandling av grodan till prins när flickan pussar grodan (prinsen).

Bild 3. Bild- och textsidan är hämtad ur ”Tutti Frutti” (1999), s. 66. Bildredaktör:
Inger Haak. Grafisk form: Kari Wahlström.
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Sidans nedre halva domineras av en gul ram rikligt ornamenterad med rader
av versala och gemena Pp i grönt. Ramen är tom, men är tänkt att fyllas
med barnens förslag på bilder eller ord där den aktuella bokstaven ingår.

På uppslagets högra sida finns en detaljrik bild av en postlokal där barnet
ska söka och identifiera det aktuella bokstavsljudet utifrån bildernas innehåll.
Se bild här nedan.

Bild 4. Bild- och textsidan är hämtad ur ”Tutti Frutti” (1999), s. 67. Bildredaktör:
Inger Haak. Grafisk form: Kari Wahlström.

Illustratören använder sig flitigt av yttre kontextuella ledtrådar för att leda
in barnet på korrekta associationsbanor. Principen bygger på att barnet har
erfarenheter som innefattar både kunskaper om och ett språk kring de olika
sociala och kulturbundna företeelser som bilden hänvisar till. Barnet
förväntas känna igen att Pippi Långstrump är inne på postkontoret och
hoppar rep. Pojken med punkfrisyr och flickan med lilafärgat hår ska associera
till benämningen punkare. Och mannen med vit halskrage ska gestalta en
präst. I det sistnämnda exemplet erbjuds barnet som redan kan läsa ytterligare
förstärkning genom ett par ledtrådar. Med röda versaler antyds att det paket
som mannen bär på innehåller prästost. På den vidhängande etiketten kan
läsas att adressaten bor på Prästgårdsvägen 9. Även i övrigt har symmetrisk
text lagts in på bildsidan och kompletterar härigenom bildens uttryck och
innehåll. Den tänkt tidstypiska illustrationen visar ett postkontor som, för
övrigt inte längre förekommer i samhällsbilden. Boken utkom 1999, då
Sverige avskaffat postkontor. Inget barn efter 1999 har hämtat paket på posten.
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Numera hämtar vi paket i ICA- eller Konsumbutiken. I lokalen befinner
sig bland annat den äldre, manlige, protestantiske prästen som tycks ha
hämtat ut ett paket. Prästen är klädd i ”elva” och kavaj.878

Den informationsrika bildsidan används enligt principen att barnet ska
uppfatta och samtidigt nonchalera vad som i sammanhanget är brus genom
att riktat och målmedvetet fokusera på att identifiera den aktuella bokstaven
i det komplexa meddelandet av parallella och pågående händelser. Bildens
tilltal till såväl uttryck som innehåll bidrar till att frammana ett missvisande
intryck av att vara såväl miljö- som tidsmässigt autentiskt kontextbunden
till nu aktuell tid.

Instruktionen till barnet handlar om att barnet ska bestämma var det hör P.
Längst ner på sidan finns tre skrivrader som inleds med: Jag kan skriva …
Barnet ska här skriva P-ord som hämtats från bildsidan. Barnet kan här ha
åtminstone två strategier, att själv försöka skriva några av de ord som det
igenkänner på bildsidan, eller att använda sig av de ord som utgör en del av
och symmetriskt dubblerar bildens information. Problemet i det senare skulle
kunna vara att orden ur barnets perspektiv antingen är obekanta och/eller
att dess relevans kan ifrågasättas.

På det efterföljande bokuppslaget ska barnet utifrån ett antal bilder söka
efter presenter till prinsessan Pia och prins Peter.

Bild 5. Bild- och textsidorna är hämtade ur ”Tutti Frutti” (1999), s. 68-69. Bildredaktör:
Inger Haak. Grafisk form: Kari Wahlström.
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Instruktionen går ut på att barnen ska titta på bilderna, uttala språkljudet
och välja de paket som innehåller P-föremål. Bilderna är i sitt uttryck stiliserade
och uppgiften följer antagandet om att bildens innehåll entydigt kan tolkas.
Barnen ska enligt ett ikoniskt exempel rita transparanta paket runt de föremål
som de tror att prinsessan och prinsen får. Jag tolkar instruktionen som att
barnet ska rita innehållet i paketen. Instruktionen visar här hur illustratören
valt ett ikoniskt alternativ istället för att barnen ska markera tillämpliga
alternativ genom över- eller understrykning, inringning eller kryssmarkering.
I den efterföljande övningen har den ikoniska instruktionen övergivits för
ett avancerat utnyttjande av paratextuella tecken för att förklara vad färdighets-
övningen gå ut på. En grönprickad linje markerar en fortsatt övning där
barnen ska läsa och skriva ett antal ord som inleds med ett konsonantkluster.
Här används alltså paratextuella tecken som signaler i form av färgrutor, pilar
och överstrykningar för att instruera barnet inför den aktuella övningen.

Längst ner på den motstående sidan återfinns bilden av en färgglad papegoja.
I en stor vit tankebubbla, så när som på de två orden puss-puss längst ner,
ska barnen skriva vad papegojan, som bara kan prata på P, kan säga. Övningen
igenkänns från olika skriftspråksförberedande material.879 Det tycks som
om ovanstående arbetsblad trots att de i sitt uttryck ger ett nytt och uppdaterat
intryck, likväl innehållsligt och tematiskt följer ABC-bokens struktur. Nämnda
struktur döljs delvis av bildernas uttryck. Av övningarnas karaktär framgår
att barnet till viss del förväntas ha de kunskaper som läromedlet i själva
verket avses att träna och befästa.

Låt oss återgå till den komplexa bilden över postlokalen, som inte längre
finns i Sverige. Är det då bilden i generell mening som i sammanhanget
skulle kunna tolkas som problematisk eller är det mer specifikt på det sätt
som den är tänkt att användas som kan ge anledning till invändningar?
Läsmetodutvecklarna Maja Witting och Ulrika Leimar är, som redan nämnts
i min kunskapsöversikt, kritiska till läslärornas bilder. De förhåller sig olika
med avseende på läsmetodiska strategier, men det som förenar dem är att
de, liksom Nodelman, anser att det i läsinlärningssammanhang är problema-
tiskt att tillämpa principen att en bild ska motsvara ett specifikt ord som i

878 I sammanhanget kan nämnas att prästens krage, ”elvan”, endast används vid
högtidliga kyrkliga ceremonier och kombineras då med kaftan, inte kavaj.

879 Se exempelvis Bornholmsmodellen. Projektet startade 1985, syftet med projektet
var att dokumentera sambandet mellan språklig medvetenhet, läsutveckling
och riktad träning via pedagogiska språklekar. Se exempelvis Häggström &
Lundberg, 1994.
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sig betecknar ett begrepp. Representerar bilden ett för barnet känt, överens-
kommet begrepp kan bilden visserligen bli ett stöd, men också här finns,
enligt författarna, en risk för att bilden endast förvirrar barnet och möjligen
också försvårar läsprocessen. Leimar anser att bilder som direkt är tänkta att
anknyta till de olika grafemens namn och/eller språkljud på så sätt är
problematiska.880

I sammanhanget bär nämnas att förutom att läsebokens bilder kan ställa till
bekymmer, kritiserar såväl Witting som Leimar, men utifrån skilda motiv,
den traditionella läslärans texter. Witting förordar ett starkt strukturerat
läsmaterial konstruerat utifrån en metodik där bilder helt utesluts. Barnen
förväntas däremot skapa sina egna associativa inre bilder under uppmärk-
samhetsövningar när exempelvis enskilda bokstavsljud och stavelser tränas.881

Hon menar att bilder saknar funktion i läsinlärningssammanhang. De är
farliga på samma sätt som det är farligt att illustrera grafemen, bokstavstecknen.
Bilder orsakar problem genom att de ökar barnets tendens att gissa. Witting
sammankopplar med skärpa, gissningens vådor till den ”förrädiska väg”
från avkodningsstrategier som ”yttre” bilder kan leda till.882  Leimar å sin sida
menar att barnens direkta tal bör utgöra underlaget för den text, den läsebok,
som läraren via barnens muntliga förslag dikterar för att därefter utifrån ett
antal fastställda faser arbeta vidare med.883 Barnens egna bilder ingår då som
en naturlig del i denna barnets läsebok.

Protheroe för ett regelrätt fälttåg mot bilden i samband med all skriven text.
Hon menar, som nämnts i tidigare sammanhang, att den yttre bilden hämmar
barnets inre bilder. Med neuropsykologiska, psykologiska, lingvistiska, estetiska
och pedagogiska argument finner hon det obestridligt att bilder i böcker
försvårar läsprocessen. Bilder bidrar även till att hämma barnets fantasi,
och underminera dess föreställnings- och problemlösningsförmåga. Protheroe
understryker med emfas att bilder förhindrar utvecklingen av hjärnans
vänstra hjärnhalva. De bidrar till perceptuell förvirring och distraktion.
Vidare menar hon att det inte finns något logiskt samband mellan en bild
och en skriven text som är en ren lingvistisk och därmed språklig angelägenhet.
Genom bilder i böcker erbjuds barnen i själva verket onyttigt godis i
jämförelse med vad de kan få sig till livs genom att byta diet och istället äta

880 Leimar, 1974, s. 46, 139-146.
881 Witting, 1974, s 13; 1987, s. 26-29.
882 Witting, 1974, s. 13; 1987, s. 26-27; 2001, s. 84.
883 Leimar, 1974. Barnets eget tal utgör grunden i Leimars metod ”läsning på talets

grund” (LTG).
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grönsaker och frukt, det vill säga lära sig läsa böcker utan bilder.884 Flickor
som kan ha potentiellt svårare än pojkar för att tillgodogöra sig bilder, men
språkligt utvecklas snabbare, kan hämmas i sitt språkliga försteg genom
bildernas nedbrytande verkan på den vänstra hemisfären. Pojkarna som å
sin sida är mer disponerade för det visuella får svårare för att utveckla språket
om bilderna i lässammanhang får tillfälle att stjäla deras uppmärksamhet.
Detta i sin tur kan vara en förklaring till pojkars språk- och lässvårigheter.885

Protheroes position är extrem i sin komplexa och här komprimerade form.
Den tydliggör därmed det konglomerat av argument i läs- och skrivsamman-
hang som kan vara svåra att bemöta och ifrågasätta av professionella lärare
utifrån den kunskapsbas som hon eller han förväntas vara professionell på.886

Leimar och Witting förhåller sig kritiska till den traditionella läslärans bilder
och texter. I en schematisk uppställning av det skrivna språket som medium,
lyfter Lundberg fram kritiska aspekter på den skrivna texten i allmänhet.
Av hans schematiska framställning framgår att det skrivna språket i jämförelse
med talat språk är såväl monologiskt som distanserat och svåråtkomligt för
barnet.887 Genom ett överskridande av den omedelbara situationens gränser,
härleder Leimar läsproblem till läsmaterial som lexikaliskt, grammatiskt och
tankemässigt ligger utanför barnets referensram.888 Vi kan här avläsa två
olika antaganden; det ena bygger på att skriven text är svåråtkomlig, det
andra bygger på att skriven text kan vara svåråtkomlig. I den sistnämnda
positionen finns en tydligare öppning till dess motsats. Konflikten igenkänns
i de empiriska exemplen här ovan och kan likaväl avse bilder och bilders
funktion i läsläror eller annat pedagogiskt material.

Den allvarliga kritiken av bilden i lässammanhang tycks främst handla om
att bilden ökar risken för att barnet gissar, detta underförstått att gissningen
skadar läsprocessen. Witting, Leimar, Lundberg liksom Protheroe lyfter fram
betydelsen av inre associativa ledtrådar eller bilder. Lundberg och Herrlin

884 Författaren skriver: ”More sweets and ice-cream will not result in an appreciation
of vegetables and frutes. More pictures will not result in an appreciation of text
alone […] What can teachers do to encourage the active creation of meaning?
Removing pictures or objects as aids to language teaching (and, perhaps
mathematics teaching) is simply the most basic strategi – the first thing to do”.
Protheroe, 1992, s. 121, se även  s. 129.

885 Protheroe, 1992, s. 12-13, 21-25,  31, 57 f., 81, 114-120, 129, 143.
886 Jämför Elbro, 2004, och dennes beskrivningar av specifika läs- och skriv-

svårigheter och dyslexi.
887 Lundberg, 1995, s. 14. Se även Lundberg i Sandqvist & Teleman, 1989, s. 188-

189,  192-193.
888 Leimar, 1974, s. 41.
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förklarar att det läsande barnet är medskapare i den text som behandlas genom
att det utnyttjar ledtrådar för att erövra förståelse genom att skapa inre
bilder.889 De menar att det är behovet som avgör vad barnet uppmärksammar.
Faktorerna ”kostnader” och ”utbyte” avgör om barnet ska göra sig besväret.890

De argument som framförs är att läsningen kan störas av textillustrationer
där gissande ”ungefärläsare” faller för frestelsen att stödja sig på bilden/
bilderna.891 Gissningen har, som redan framgått, kommit att framstå som
en i lässammanhang dålig strategi som associerar till såväl osäkerhet, dålig
vana och i värsta fall läs- och skrivsvårigheter. Lärarens påpasslighet kan,
enligt Lundberg och Herrlin, uppmuntra barnet till större aktsamhet vid
läsningen.892 I den statliga utredningen Att lämna skolan med rak rygg förklaras
att läraren inte kan utgå från att en elev som förstår också avkodar tillräckligt
väl.893 Pedagogen Per Fröjd hävdar, med hänvisning till forskning, att duktiga
läsare avkodar allt”.894 Gissningen i samband med läsinlärning förklaras
närmast som ett symptom på avkodningsproblem och styrks genom argument
som att barnet självt inte rättar sig om innehållet blir begripligt.895 Vad som
implicit avkrävs är att den nyinvigda läsaren har korrekturläsarens förmåga
att uppfatta det som den vuxne normalläsaren har problem med, att ögat
rättar i en strävan efter begriplighet.896

Läsmaterialet här ovan kan helt eller delvis omfattas av den bildkritik som
här framförts. Detta gäller särskilt med avseende på konsekvenserna av att
anknyta bilden till en bestämd bokstavssymbols namn och/eller språkljud.
Strategin som bygger på en föreställning om att en bild entydigt kan koor-
dineras med ett tecken för att ge associationer till ett specifikt ord, som i sig
betecknar ett begrepp har pedagogiska brister. Frågan är då om lösningen
är att resolut plocka bort bilden/bilderna eller att utgå från att bilden/bildernas
potential i läsläror också handlar om något annat eller något mer än vad

889 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 15.
890 Lundberg, 1995, s. 122. Lundberg & Herrlin, 2004, s. 15. Se även Witting,

2001, s. 84.
891 Lundberg, 1995, s. 122. Lundberg & Herrlin, 2004, s. 15. Witting, 2001, s. 84.
892 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 38.
893 SOU 1997:108, s. 407.
894 Fröjd, 2005, s. 211. Fröjd efterlyser ett ”avkodingskriterium” för att upprätt hålla

en god avkodning hos alla elever. I sammanhanget menar författaren att skön-
litteraturen, som i sig också är viktig, likväl står i motsatsställning till funktionella
krav på tydlighet och exakthet som utmärker mer uttalat informativa texter.
Fröjd, 2005, s. 209.

895 För ytterligare förklaring se kapitel I och II.
896 Peirce skriver att korrekturläsare får sina löner, på grund av att ”vanligt folk”

inte förmår urskilja tryckfel i det att deras ögon rättar dem. Peirce, 1990, s. 235.
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som här har framkommit? De implicita antaganden som ligger bakom det
pedagogiska låt oss kalla det ABC-upplägget omfattas av en struktur som
bygger på ett-till-ett-förhållande, detta oavsett barnens skilda språk-,
erfarenhets- och sociokulturella bakgrund. Den traditionella läslärans ABC-
upplägg kan, som det visat sig utgöras av ett färdighetstränande material
som samtidigt ingår i ett komplett läspaket.

Det undersökta materialet har primärt utformats för att användas under skolår
ett, oberoende av om barnet/barnen har haft möjligheten att delta i eventuella
läsförberedande program i förskoleverksamheter med exempelvis läsning
av storböcker.897

Läsläran – läsning som ett kommunikativt och strukturellt lärprojekt
Som rubrik på detta stycke har jag valt att låta begreppen ”strukturellt” och
”kommunikativt” byta plats i förhållande till föregående rubrik. Av detta
följer en betydelseglidning från struktur till kommunikation som jag menar
bättre svarar mot det material som presenteras här nedan. Det vill säga, jag
bedömer att bland de läsläror som redovisas här nedan, ges de innehållsliga
och kommunikativa aspekterna av läsning ett visst företräde framför det
mer strukturerade upplägget utifrån avkodnings- och färdighetstränande
principer som redovisats här ovan.

Här nedan ges två exempel på läsmaterial som används i läsinlärnings-
sammanhang. Det ena visar ett uppslag ur en storbok, se förklaring här nedan.
Storboken Morris och Nifs svarar inte direkt mot Anderssons beskrivning av
läsläran som pedagogisk text även om den används i pedagogiskt syfte. Det
efterföljande bidraget Olas bok är däremot ett exempel på en läslära som
bättre tycks svara mot Anderssons kriterier i den mening att läsläran som
system innefattar texter på olika färdighetsnivåer.898 Som pedagogisk text är
läsmaterialet även styrt av gällande styrdokument för skolan och avspeglar i
det avseendet de föreställningar om världen och förhållningssätt till omvärlden
som är framträdande i den svenska kulturen.899 Färdighetstränande inslag,
där en specifik bokstav behandlas, förekommer inte i någon av böckerna. I
de två exemplen kan kravet på ett meningsbärande bild-/textinnehåll till
viss del sägas ha likheter med bilderbokens fullbordade och förstärkande
narration.

897 Angående förberedande läs- och skrivundervisning se kapitel I och II.
898 Olas bok ingår i ett läspaket som omfattar tre nivåer. Övriga nivåer är i nämnd

ordning, Elsas bok och Leos bok.
899 Andersson, 1997, s. 2.
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I Nodelmans förklaringar här ovan diskuteras inte de läseboksgenrer som
kan sägas falla utanför ramen för den begränsade och ordnade information
som just tycks vara utmärkande för ABC-bokens koncept. Pedagogen Don
Holdaways metodiska upplägg för tidig läsning med storbok utgår från
principer som hör samman med delad läsupplevelse, undersökning och
upptäckt.900 Storboken har en lång tradition i såväl Nya Zeeland som
Australien, där den framför allt används för undervisning av barn i förskole-
ålder. Barnens lästräning i skolan kombineras med tydliga informationsblad
och instruktioner för hur också föräldrarna kan underlätta barnens skrift-
språksinlärning genom vuxeninitiativ till rikliga och stimulerande litteratur-
möten.901 Storbokens texter och bilder är inte avpassade för att presentera
skilda och enskilda bokstavsljud i en bestämd ordning. Text och bildinnehållet
förväntas erbjuda barnen lässtimulerande samtal och diskussioner praktiskt
möjliggjorda också genom bokens folioformat. Förebilden är den idealt
föreställda högläsningsstunden i hemmet som didaktiserats och förts in i
förskolans och skolans verksamhet. Böckerna har ett upplägg som utmärks
av rikliga tillfällen till repetition genom visuell och auditiv igenkänning
genom rim, rytm samt via illustrationer. Igenkänningen är av betydelse då
läsningen just bygger på att innehållet ska vara känt när barnet ska läsa texten
själv. Storboken har alltid en motsvarighet i litet format. Det mindre bok-
formatet används då för den individuella läsningen.

Bild 6. Bild- och textsidan är hämtad ur ”Morris och Nifs” (1994). Författare och
illustratör: Inger & Lasse Sandberg.

900 Holdaway, 1979.
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Exemplet här ovan utgör alltså de inledande sidorna i storboken Morris och
Nifs.902 Läsaren kastas in i den inledande berättelsen om hunden Morris.903

På bokuppslagets nedre vänstra sida ser vi bilden av en hund framför två
gröna matskålar. Den ena skålen är fylld med mat, den andra innehåller
vatten. Hunden är vänd mot vattenskålen. Hundens tunga hänger ut, och
intrycket är att hunden dricker så att vattnet stänker. Stora vattendroppar
omger hundens huvud. Diagonalt ovanför hunden står en person som jag
uppfattar som en flicka. Med några enkla linjer antyds att håret är samlat
till ”tofsar” eller ”pippilotter”. Munnen berättar att flickan är glad. Mellan
hunden och flickan står ett paket med en bild av en hund. Paketets undertext
förklarar att paketet innehåller hundgodis. Längst ner på sidan förklaras:
”När han äter så äter han”. Texten är ogripbar och släpper därför inte ifrån
sig några konkreta ledtrådar, men den faktiska berättelsen utvecklas genom
bildens ”ikoniska moment”.904 Bilden har en expanderande berättelsestruktur
som erbjuder ett före och efter i mötet med den öppna och skenbart kon-
tinuerliga texten.905

På den motsatta sidan av bokuppslaget återfinner vi flickan och hunden.
Hunden är kopplad. Han tycks springa över en gräsmatta eller äng. Röda
färgfläckar och punkter antyder att där växer blommor. Flickan som nu
håller i hundens koppel befinner sig i en uppåtgående rörelse från marken.
Detta markeras med några distinkta svarta linjer på vardera sidan av flickans
kropp. Hennes mun har nu förvandlats till ett litet lodrätt streck som
uttrycker antingen förvåning eller ängslan. Konturerna av tre moln skapar

901 Opublicerat material från Lang Lang primary school, Melbourne, Australien.
”Reading information for Prep Parents”, ”Helpful hints for parent reading aides”,
samt ”Shared Book activities”, det sistnämnda materialet utgår från devisen ”If
you’re going to teach kids to READ, why not let them read most of the time”.
För svenskt vidkommande kan nämnas att 2003 var 227 svenska kommuner
anmälda till så kallade ”BokNalleverksamheter” enligt Markaryds modell, som
bl.a. handlar om initiativ för att stimulera till att barn och föräldrar läser till-
sammans. Källa Google, sökord: Markarydsmodellen (2006-05-19).

902 Sandberg & Sandberg, 1994. Inger Sandberg ger i Maj Björks, Caroline Libergs
och Inger Sandbergs handbok, Vi läser och skriver tillsammans: Språkutvecklande
arbete för den tidiga läs- och skrivundervisningen, en pedagogisk/didaktisk förklaring
till bokens upplägg och användning. Björk, Liberg & Sandberg, 1995, s. 75-78.

903 Angående in medias res dramatiskt verkningsmedel även inom bildboksgenren
se exempelvis Rhedin, 1992/2000, s. 78.

904 Rhedin förklarar begreppet ”ikoniska moment” med det som låter sig ”ses som”
eller gestaltas i bild. Se Rhedin, 1992/2000, s. 89. Jfr tidigare förklaring om
ikoniska och symboliska tecken.

905 Angående bilderbokens dialogiska tilltal, se Rhedin, 1992/2001, s. 91- 94, och
Nikolajeva, 2000, s. 160-165.
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en illusion av att flickan befinner sig högt upp i luften. Utifrån det antagna
berättelseschemat förklarar texten: ”När han springer så springer han”.

Bild och text skapar tillsammans den förstärkning som enligt Nikolajeva
och Rhedin utmärker den expanderande berättelsen. I det skenbart enkla
berättandet med det bildmässigt stiliserade uttrycket och den klart begränsade
texten uttrycks både humor och emotiva laddningar som glädje och ängslan,
rörelse och dramatik. De flygande vattendropparna liksom de streckade
linjerna, fartränderna, som omger flickan när hon flyger kan ses som para-
textuella signaler som bidrar till att förstärka det totala meddelandet i en
suggererad rörelse i tid och rum. Berättelsens innehåll har genom sitt öppna
tilltal en potential att kunna väcka barnets associationer och förmåga till
igenkänning. Eftersom boken framför allt är tänkt att introduceras som
högläsnings- och körläsningsbok, kan läsaren tillföra dimensioner till ikono-
textens faktiska uttryck och innehåll genom betoning, pausering och prosodi.906

Den högra bildens uttryck bidrar till att skapa en flytande gräns mellan
fantasi och verklighet som också kan diskuteras i termer av ”meaning” och
”sense”. Berättelsen stannar inte vid att bildens element separat kan igenkännas,
den medger också en fortsättning genom uttryckets lekfullhet och antirealistiska
stilisering. Bilden har en potential att accepteras som en rimlig förstärkande
metafor i förhållande till texten. Med andra ord, här inryms en möjlighet
för barnet att intuitivt tolka och förstå expanderingen av den i grunden
enkla vardagsberättelsen, just genom rörelsen mellan fantasi och verklighet.

Konstnärsparet Inger och Lasse Sandberg som skapat berättelsen om Morris
och Nifs är väl etablerade inom bilderboksgenren. I storboksformat har de
så att säga flyttat in ett redan tidigare skapat och tillämpat bilderbokskoncept,
där bild och text gemensamt bidrar till berättelsens expandering. Berättelse-
strukturen har i förhållandet bild och text likheter med författaren Barbro
Lindgrens och illustratörens Eva Erikssons expanderande koncept i böckerna
om Den vilda bebin.907 Men också med barnboksförfattaren och illustratören
Pija Lindenbaums bildberättande, här nedan exemplifierat genom ett utdrag
ur läseboken Olas bok.908 I nämnda böcker förstärks narrationen genom att
bild och text tillsammans utgör komplementära delar som ingår i en samman-
satt och potentiellt flerbottnad helhet.

906 Detta skrivs bland annat fram i den handbok som nämnts här ovan. Se Björk,
Liberg & Sandberg, 1995.

907 Sandberg, 1994, Morris och Nifs. Den vilda bebin, Lindgren/Eriksson, 2002. I
den aktuella boken ingår fyra titlar om Den vilda bebin publicerade åren 1980-
1985.

908 Emilson-Benoit, Sund och Lindenbaum, 1985/2004, Olas bok, s. 15.
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Det läsmaterial som här slutligen får utgöra exempel är hämtat ur läspaketet
Läs med oss.909 Läsläran ges ut i tre versioner. Detta för att, också med hänsyn
till barnens läsfärdighetsnivåer, erbjuda ett gemensamt läsinnehåll. Svårighets-
graden med avseende på textens omfång och ordval varierar i de tre versionerna.
Den pedagogiska idén bygger på att läsläran ska kunna användas för gemen-
samma samtal kring innehåll och språk, detta oavsett barnets läsvana och
läskompetens. Av samma anledning visar sig dock bildmaterialet vara identiskt
i de tre läsversionerna. Den nedan aktuella boksidan ingår i den lättlästa
versionen, Olas bok.

Bild 7. Bild- och textsidan är hämtad ur ”Olas bok” (2004), s. 15. Illustratör: Pija
Lindenbaum. Författare: Monica Emilson-Benoit & Kerstin Sundh.

Sidan domineras av en bild där tre barn, två pojkar och en flicka med såväl
ansiktsuttryck som kroppsspråk visar att de är roade av något.910 Ett av
barnen, en pojke, balanserar tre böcker på sitt huvud. Med höjt vänsterben,
utställda armar och tungspets i ena mungipan visar han att balansakten är
svår och kräver koncentration. Detta intryck förstärks av att flickan håller
sina händer mot munnen, men också av att illustratören markerat ”rörelse”
med ett antal streckade bågar runt den balanserande pojkens huvud och
intill den ena handen. Risken tycks uppenbar för att ”boktornet” ska glida

909 Emilson-Benoit, Sund och Lindenbaum, 1985/2004.
910 Barnet som möter textsidan vet redan genom bokens inledande porträtt-

presentation av bokens persongalleri, att de barn som vi möter på bilden heter
Ola, Elsa och Leo.
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iväg och rasa. Bilden är i övrigt fri från angivelser som kan ge ledtrådar till
var barnen befinner sig. Bakgrunden utgörs av den vita boksidan och endast
en svagt gul oval ger antydan om ett underlag, möjligen ett golv. Den
frånvarande miljöskildringen ger en minimal handlingsorientering, som i
detta fall möjligen syftar till att illustratören försöker rikta barnens läsning
just till interaktionen mellan de tre barnen på bilden.

Under bilden finns två textrader. Paratexten utgörs av talstreck, frågetecken
och punkt som i sammanhanget indikerar ett samtal. Samtalet blir utan
den ovan beskrivna bilden obegripligt om det inte hanteras som en öppen
fråga och då används som en uppmärksamhetsväckare eller igångsättare för
egna förslag från barnen.911 Texten är anpassad efter såväl innehållsliga som
formmässiga principer. Rhedin skulle troligen ge den närliggande förklaringen
att såväl bild som text har ett handlings- respektive konstruktionsplan.

Vad är det som alla kan se med referens till bilden? Texten är ”öppen” för
och kräver i princip bildsättning för att berättelsen ska fungera.912 Liksom i
Morris och Nifs är språket enkelt. De enskilda orden är elementära och innehåller
frekventa språkljud. Långa och svårartikulerade ord, konsonantkluster och
ljudstridig stavning har konsekvent undvikits. I den meningen efterföljs
delvis den läsundervisningstradition som redan berörts här ovan i samband
med ABC-bokens koncept, men här utan den direkta betoningen på formell
bokstavsträning.

Bild och text används tillsammans för att fullborda narrationen. Helheten
blir större än delarna genom att ny information tillförs i det totala konceptet.
Exemplet visar på en expandering, där illustratör och författare tycks gå
varandra till mötes. Texten förstärks av bildens dramatiska laddning. Det
totala meddelandet är öppet för fortsatta associationer via samtal som också
i den meningen har likheter med konceptet i Morris och Nifs .

Sammanfattning
Av ovanstående framgår att de läsläror eller det läsmaterial som utformats
enligt ABC-bokens koncept företrädesvis utnyttjar bilder i samband med
text för att skapa en symmetrisk och dubblerande beskrivning eller förklaring.
Estetiska aspekter kan till viss del få stå tillbaka för krav på tydlighet och
strukturell enkelhet med närmast typiserade ord-/bildkombinat där bilden
används för att motsvara ett specifikt bokstavsljud eller ett ord.913

911 Melin använder begreppet ”uppmärksamhetsväckare” för pragmatiska tecken
som exempelvis frågetecken, utropstecken och pratbubblor.

912 Rhedin, 1992/2000, s. 75- 78.
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Bilderna kan innehålla såväl lustfyllda som fostrande inslag som, vilket jag
utgår från, anspelar på något som barnet kan tänkas känna igen och beröras
av – en saga eller en vardagshändelse. Det lustfyllda intrycket förstärks av
att bilderna är färgsatta i klara och lysande färger.

Det överordnade kravet på ett pedagogiskt upplägg tycks främst avse text-
bundenhet och textcentrering. Författaren/illustratören har vinnlagt sig om
att skapa en kontrollerbar progression enligt den förgivettagna metodiska
grundstruktur som i sig berättigar och efterfrågar den traditionella läslärans
upplägg. Det förekommer också andra exempel där texten och bilden kan
ses som två parallella stråk. Illustratören hanterar då bilderna utifrån ett
uppdrag som synes vara kopplat till ett läsmetodiskt och pedagogiskt upplägg
där kraven på symmetri tillåts vara tämligen glidande.

I det läsmaterial där själva läsupplevelsen får verka som utgångspunkt för
samtal, undersökning och skriftspråksupptäckter, används också bilden som
en integrerad del av berättelsen. Bild- och textrelationen fungerar i exemplen
här ovan som en öppen dialog ur vilken en dynamisk och expanderande
narration kan växa. Ingången med läsmetodiskt underbyggda krav på struktur
på ljud-, bokstavs- och stavelsenivå har delvis, och då utifrån ett tydligare
läsarresponsperspektiv ersatts med tydligare fokus på innehåll, tolkning och
förståelse. Kunskaper om bokstäver/bokstavsljud och avkodningsprinciper
hanteras primärt som en konsekvens av läsning genom laborativa och
undersökande samtal kring textens innehåll.

Det faktum att just bilderboksförfattare och/eller illustratörer engageras i
uppdraget att skapa ett läsmaterial där didaktiska krav på såväl mening som
innehåll ska tillgodoses, visar att hänsyn kan tas till estetiska bildaspekter
trots eller på grund av att syftet är att barnet ska lära sig läsa.

Läsdiagnosen och bilden

It is easier to grade readers on the information they might be
expected to acquire than on the experience they might enjoy.914

913 I sammanhanget kan nämnas att Ottila Adelborgs Prinsarnes blomsteralfabet,
1892, och Lena Anderssons Majas alfabet,1984, är exempel på klassiska ABC-
böcker som enligt Ingrid Nettervik anses ha en estetiskt och skönlitterär utform-
ning som möjligen går före ambitionen att barnen ska lära sig alfabetet. Se
Nettervik, 1994, s. 61, 66, 71.

914 Smith 2004, s. 56 f.
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I Skolverkets kunskapsöversikt kring läs- och skrivfältet understryks betydelsen
av att de fortlöpande diagnostiska signaler som förekommer i den vardagliga
klassrumssituationen bör uppmärksammas och tillvaratas av klassläraren.
Denna kunskap måste, som också framgår av rapporten, utnyttjas som en
första sortering av eleverna.915 Läsforskaren Ingvar Lundberg förklarar att:
”När det gäller enskilda elever, är lärarens iakttagelser över lång tid den bästa
basen för att utforma de pedagogiska insatserna”.916 I annat sammanhang
förklarar han att lärarens bedömning i förhållande till diagnosen visserligen
är alltför subjektiv, men kan likväl i förekommande fall bekräfta att diagnosens
resultat överensstämmer med tidigare fortlöpande iakttagelser.917 Pedagogen
Per Fröjd, som efterfrågar objektiva och vetenskapligt förankrade diagnos-
kriterier, varnar för att den funktionella läs- och skrivförmågan ”riskerar att
bli dubbelt relativ om man inte använder objektiva mätinstrument”.918

Läsdiagnosen är tänkt att dels erbjuda ett statistiskt underlag för gruppens
läskompetens i förhållande till en nationell nivå, dels att identifiera de elever
för vilka särskilda handlingsplaner ska upprättas och undervisningsinsatsen
riktas och eventuellt utökas. Med andra ord, diagnosen är tänkt att användas
som ett komplementärt redskap för att objektivt kunna kartlägga elevers
läsutveckling.919 Lundberg rekommenderar ett tidigt användande av normerat
läsdiagnostiskt material för att få mer objektiva hållpunkter för att bland
annat positionera det enskilda barnet i förhållande till gruppen och gruppen
i förhållande till andra elever i samma ålderskategori.920 Diagnoserna visar
däremot inget om barnets strategier med avseende på avkodning vare sig i
förhållande till skriven text och/eller muntligt språk eller bilder.

Diagnosen Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läsförståelse som
sammanställts av Lundberg och Levén användes under 2003 för kartläggning
av elever i årskurs 3 i ett antal svenska kommuner.921 Under våren 2004
publiceras ett nyhetsbrev från en av kommunerna. Av brevet framgår att
det enkla men standardiserade lästestet ger en tydlig sammanställning av hur
det ser ut med läsning och skrivning i den aktuella elevgruppen. Vidare framgår
att den aktuella läsdiagnosen kan användas som ett instrument för att upptäcka

915 Rapport 2003-12-03,  s. 88.
916 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 67.
917 Lundberg, 2003, s. 5-7.
918 Fröjd, 2005, s. 174, 208-209.
919 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 116.
920 Lundberg, 2003, s. 7, 67-72.
921 Lundberg & Levén, 2001/2004, Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av

läsförståelse.
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de elever som behöver extra stöd.922 Oavsett vilket undervisningsprogram
som respektive lärare följt/följer uppmanades lärarna att använda det aktuella
diagnosmaterialet i sina elevgrupper.

Enligt Frank Smith finns det två viktiga poänger med att genomföra läs-
diagnoser; att kategorisera eleverna och att bedöma lärarna.923 Inget av dessa
skäl anges emellertid i den aktuella kommunens nyhetsbrev. Inte heller
Lundberg anger sådana skäl. Den enligt Lundberg, snabba diagnosen Vilken
bild är rätt?, rekommenderas av honom som ett effektivt verktyg för att ge
läraren en sammanhållen bild av situationen i klassen.924 Diagnosens tillförlit-
lighet och reliabilitet styrks, som redan antytts, genom tillämpning av samtidig
validitet, det vill säga, lärarna bekräftar att resultaten överensstämmer med
de bedömningar som redan gjorts över tid inom undervisningens ram. Jag
menar, vad som sägs är att om läraren följer vad barnet gör i den autentiska
skolsituationen så kan också den kompetenta läraren i själva verket förutse
det bekräftande testresultatet. Vad innebär det? Behövs diagnosen för att
upptäcka om eleverna kan läsa, eller har den funktionen att bekräfta den
eller de lärare som har kompetens att förutse diagnosresultatet?

Diagnosmaterialet Vilken bild är rätt?, är uppbyggt av ett antal bildserier.
Varje bildserie innehåller fyra bilder kombinerade med en text som placerats
inunder bildsviten. Texten som barnet ska läsa har en överordnad och bestäm-
mande funktion över bilden. Diagnosens bildserie är inte avsedd att vara
berättande i den mening att barnet förväntas läsa bilderna som en sammantagen
sekvens. De ska istället välja den av de bilder som det anser har en direkt
motsvarighet i texten. Det hindrar inte att diagnosens bilder likväl kan, på
samma sätt som en tecknad serie, uppfattas som en berättelse där bilderna
på ett eller annat sätt står i förhållande till varandra.925 Diagnosens utformning
har tydliga likheter med den traditionella läsläran i mening att bild och text
ska ge en dubblerad, och därmed bekräftande information till läraren om
att barnet löst eller uppfattat uppgiften rätt.

922 Jag väljer här att inte ange vilken kommun som här avses, men nyhetsbrevet finns
att tillgå.

923 Smith, 2004, s. 227.
924 Mellan sidorna 2 och 4 i handledningen till Vilken bild är rätt? Lundberg &

Levén, 2001/2004, förekommer ordet snabb/snabbt/snabbhet och effektiv/
effektivitet anmärkningsvärt frekvent.

925 Lärarinitierade övningar där barnen förväntas skapa en berättelse av ett antal
bilder förekommer inte sällan i färdighetstränande material. Angående för-
klaringar kring vad som definierar den tecknade serien se Magnusson, 2005, s.
27-28.
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Lundberg och Levén förklarar: ”Bilderna har utformats så att deras innebörd
är alldeles klar”. Rätt bild kombineras med den underliggande textraden
och endast en bild kan komma ifråga som rätt svarsalternativ.926 Diagnos-
konstruktören utesluter därmed att bilderna kan tolkas på fler än ett sätt. I
den meningen utges de för att vara monologiska och statiska. De händelser
som texten beskriver kan så att säga frysas i bilden.927 Detta går att jämföra
med ABC-bokens koncept här ovan. Diagnosernas konstruktion följer kravet
på att variablerna i den sammantagna informationsmängden är såväl redu-
cerade som kontrollerade för att ett orsaksförhållande eller åtminstone en
signifikant korrelation ska kunna fastställas.928 Normerande Staninevärden
som redovisas från referensgrupper av barn, årskurs 2 respektive årskurs 3,
styrker enligt författaren diagnosens validitet.929

Läsdiagnoser har en form som över tid är tämligen oförändrad med avseende
på funktion, struktur och utförande. Vilken bild är rätt?, har likheter i såväl
funktion som val av bildtyp med det bildmaterial som förekommer i Eve
Malmqvists klassiska bok om Läs- och skrivsvårigheter hos barn.930 I kapitlet
om läs- och skrivmognadsproblem i Malmqvists bok återfinns ett antal bilder
som just mäter bildperception och minne i syfte att både identifiera aspekter
av barnets intelligens och träna barnet med läsförberedande övningar.
Malmqvists material, liksom diagnosen Vilken bild är rätt?, följer en forsknings-
tradition som inriktar sig på en standardiserad fel- och rättsökande kart-
läggning. Bilden tilldelas i sammanhanget samma funktion som i det tidigare
diskuterade ABC-konceptet i läsläror. Bilden ska mediera ett i princip identiskt
innehåll i förhållande till texten.

Genom ett antal exempel hämtade ur läsdiagnosen Vilken bild är rätt?, respek-
tive det finska läs- och språktestet Kuullunymmärätämisen lausetasoinen testi

926 Lundberg & Leven, 2001/2004, s. 4.
927 Säljö, 2000, s. 168.
928 Lundberg, 1984/1995, s. 40-42; Smith, 2004,  s. 154. Se även Elbro angående

bra och dålig läsforskning. Elbro, 2004, s. 199 f.
929 Stanineskalan bygger på en uppdelning av nomalfördelningskurvan i 9 skalsteg.

Det femte steget (20 %) utgör medelvärdet på skalan. Inom Stanine 1-3 återfinns
23 % av de lägsta resultaten (Stanine 1 = 4 %, stanine 2 = 7 %, stanine 3 = 12 %).
Se exempel i Lundberg & Levén, 2001/2004.

930 Malmqvist, 1967, s. 243, 245-247. En bildserie visar fem flickor. De flickor
som är placerade i profil eller frånvända har alla en rosett i midjehöjd. Även i
diagnosmaterialet som publicerats drygt trettio år senare använder sig författaren
av ”rosetten” för att markera att bilden avser en flicka. Rosetterna sitter då i
håret. Den ”kulturella artefakten” används uteslutande för att markera om bilden
visar en flicka eller en pojke.
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kommer jag, i min analys, mot bakgrund av vad som beskrivits här ovan,
via bildens tilldelade funktion, lyfta fram en mer generell diskussion som i
grunden berör läsdiskursens ordning och förgivettaganden.

Mitt motiv att föra in ett finskt diagnosmaterial är att visa på att bilder på
ett annat sätt än skriven text är läsbar i de flesta kulturer. Diagnosen används
på yngre barn i förskoleålder med ett annat modersmål än det som testas.
Det är svenskspråkiga barn som lär sig finska.

Myndigheten för skolutveckling skriver angående läsförståelsen av bild
respektive text: ”Samma bilder kan i princip brukas från land till land, medan
en skriven text måste bytas ut för att budskapet ska fungera”.931 Med detta
är inte sagt att nämnda avläsning med nödvändighet leder till identiska,
eller ens närliggande tolkningar.

Det första exemplet ingår i läsdiagnosen Vilken bild är rätt? Barnet ska läsa
meningen: ”Det var en sen eftermiddag och skolgården var nästan tom.
Bara en svart katt gick över skolgården”. Texten matchar, som redan framgått
mot endast ett korrekt bildalternativ.

Bild 8. Bildremsa ur läsdiagnosen ”Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läs-
förståelse”. Den tredje bildens diagonala linje markerar här rätt svarsalternativ.  Lundberg
& Levén (2001/2004).

I tillhörande handledning klargör Lundberg att i det exempel som visas här
ovan, väljer många barn fel bildalternativ.932 Enligt Lundberg så markerar
ett flertal barn felaktigt den andra bilden som korrekt svarsalternativ. Den
förklaring som författaren ger, är att detta kan ha sin grund i ett hos barnet
bristande korttidsminne. Finns det då fler rimliga förklaringar till att barnet
väljer ”fel” bild? På den aktuella bilden läser vi ordet ”MAT” på byggnadens
långsida. Rimligen kan också bilden tolkas som att det är där barnen äter
när de är i skolan. Orden ”SKOLA” respektive ”MAT” ingår som konven-

931 Rapport 2003-12-03, s. 21.
932 Lundberg & Levén, 2001, s. 6.
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tionella tecken i bilden. Även om illustratören lagt in dessa som markörer
för att signalera att endast ett av alternativen är korrekt, så innebär det inte
med nödvändigt att barnet uppfattar detta. Konstruktionen bygger på att
bilderna förutsätts vara befriade från tolkningsalternativ, men vet vi då med
säkerhet att det är läsförmåga och/eller avkodningsproblem som mäts och
redovisas? Kan visuell information som illustratören eller barnet förbisett
eller övertolkat påverka resultatet? Och om det är avkodningsproblem som
visas genom resultatet, handlar dessa då om problem med texten, bilden
eller kombinationen av bild och text?

Låt oss anta att barnet väljer den första bilden. Av meningen framgår att
katten gick över skolgården. Det behöver inte utesluta att katten också satte
sig ned innan den gick vidare. Det vill säga att barnet i sin bildtolkning
också beaktar en möjlighet utöver vad bilden visar. Lundberg förklarar själv
i sin bok Språk och läsning, att bristen på konventionell grammatik i bilder
gör att dess innebörder svårligen kan tolkas på ett entydigt sätt.933 Lundberg
erbjuder i sin bok en öppning för att avkodnings- och förståelseproblem
kan höra samman med tolkningar som ligger utanför själva texten. I den
aktuella diagnosen tycks den aspekten inte längre vara aktuell.

Om barnet uppfattar den första eller andra bilden i en bildserie om fyra
som korrekt, kan vi då utgå från att barnet går vidare för att ”läsa” samtliga
bilder? Stimulerar och inbjuder bilderna till fortsatt kritisk läsning? Frågorna
har en pedagogisk relevans då det finns en risk att även om barnen har
informerats om att de inte behöver klara av uppgifterna under en viss tid, så
kan barn ha en tendens att skynda sig som en strategi i ambitionen att vara
särskilt duktiga eller att vilja tävla.934

Bildexemplet bygger som framgått på det implicita antagandet att tillrättalagd
text och bild kan uppfattas som dubblerande beskrivningar som saknar
luckor. Om vi samtidigt accepterar att delarna, dels enskilda bokstavsljud i
förhållande till hela ord och meningar, dels bild-/textrelationer har en tendens
att ordna sig efter den som läser, tycks det här som om detta antagande
både undviks och tillämpas.935

I diagnosen, där vi bland annat återfinner nämnda ”skolgårdskatt”, är det
uttalade motivet, som nämnts, att genom bilden få ett komplementärt
redskap att objektivt kunna kartlägga elevers läsning. Härmed förutsätts att
de olika ”delarna”, avkodning och förståelse av text och bild, vilka i läsningen,

933 Lundberg, 1984/1995, s. 64.
934 McGuinness, 1998, s. 315.
935 Angående ögats ”blindhet”, se Peirce, 1990, s. 285.
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tolkningen, möjligen kan ändra sig i en strävan efter ”sense”, verkligen kan
kontrolleras. Barnet ska sammanföra de olika medieringsformerna genom
att avkoda och korrekt tolka dess betydelser. Oavsett barnets resultat så förklaras
eller problematiseras inte barnets strategier med avseende på nämnda avkod-
ning. Inte heller framgår i vilken omfattning personliga tolkningar påverkade
av barnets metakognition, språk, språklig bearbetning och omvärldskunskap,
som enligt Lundberg tycks utgöra delaspekter av barnets läsförmåga.936

Diagnosresultatet berättar uppenbarligen något såväl om barnet som om
diagnosen, men vad? Finns det en risk att mätinstrumentet bekräftar och
predicerar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för provets
standardisering samtidigt som andra aspekter av betydelse negligeras?

Melin menar att det kan vara kontraproduktivt att ge annan information i
bilden än i den text som ska läsas i förhållande till bilden. En förklaring till
detta är, enligt Melin, att det finns en risk för att läsaren inte klarar av att ta
till sig informationen i bilden.937 I den aktuella diagnosen har diagnos-
konstruktören och illustratören lagt in just vilseledande information i syfte
att kontrollera läsförståelsen. Jag kommer här nedan att se närmare på vad
Lundberg säger om tillämpning av distraktorer vid test och provkonstruktion.

Ytterligare en, men delvis annorlunda aspekt av den aktuella diagnosen
framgår genom en jämförelse med det bildmaterial som förekommer i Eve
Malmqvists ovan nämnda klassiska bok om Läs- och skrivsvårigheter hos
barn.938 En ”finna-fel-serie” visar bilden på fem flickor vilka alla bär klänning
med en rosett placerad i midjehöjd. Bilderna i Malmqvists material är statiska.
De avser alltså inte att spegla en händelse, vilket gäller bildmaterialet i Vilken
bild är rätt. Barnet ska upptäcka likheter respektive skillnader i bilderna
med de rosettprydda flickor som visas här nedan.

Bild 9. Barnet ska genom att följa flickraden från vänster till höger, finna en flicka som
är identisk med den flicka som står först i raden. Malmqvist (1967), s. 245.

936 Lundberg, 1984/1995, s. 113.
937 Se Melin, 2005-10-07.
938 Malmqvist, 1967, s. 243, 245-247.
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Syftet med nämnda bilddiagnos är att mäta bildperception och minne i
syfte att identifiera aspekter av barnets intelligens, identifiera graden av
skolmognad och/eller att träna barnet med läsförberedande övningar. Principen
att utgå från likheter eller skillnader i bildernas innehåll för att få barnet att
välja till och välja bort tillämpliga alternativ igenkänns även i bilddiagnosen
Vilken bild är rätt? Barnet ska, som vi sett, i denna diagnos från 2001 upptäcka
och reagera på de ”logiska” fel som byggts in i tre av de fyra bildalternativen.
I vissa fall blir det dock uppenbart att illustratören själv har problem med
att genom bilden skapa den entydiga logik eller snarare att indikera de
skillnader som uppgiften kräver. Bilderna är överlag starkt stiliserade och
därmed befriade från belastande detaljer, men det finns undantag. Ett
belysande exempel här nedan är att rosetter placerats i håret på vissa av de
gestaltande figurerna i de fall där det kan vara svårt att avgöra vilka som är
flickor respektive pojkar. Rosetten används som kulturell artefakt för att
leda barnet till möjligheten att utesluta vissa bildalternativ. Se bildsekvensen,
”Tomas läser för en liten flicka”, här nedan.

Bildsekvensen nedan exemplifierar just illustratörens svårighet att genom
bilden skapa ett uttryck som utesluter olika tolkningsmöjligheter. Barnet
ska avgöra vilken bild som hör samman med den lästa meningen: ”Tomas
läser för en liten flicka”. Uppgiften att välja rätt bild kan troligen orsaka viss
tvekan och osäkerhet hos barnet. För det första, att Tomas läser behöver
inte utesluta att det är barnet som håller i boken (bild 4). För det andra, det
utesluter inte heller att flickan, med rosett i håret, under läsningen kan vilja
säga eller kommentera något (bild 4). På den aktuella bilden antyder just
flickans öppnade mun att hon antingen läser eller säger något. För det tredje,
uppfattar barnet ordet liten som särskilt viktigt, så finns det verkligen ett
barn som också är mindre i förhållande till de andra barnen.

Bild 10. Bildremsa ur diagnosen ”Vilken bild är rätt?” (2001/2004), bild 2. Bilden har
hämtats ur den handledning som följer med materialet, därav det markerade streck som
visar rätt svarsalternativ.
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Det barnet saknar visserligen rosett i håret, vilket gör att det kan tolkas som
att det är en pojke. Å andra sidan är håret kort, vilket möjligen gör rosetten
överflödig även om barnet är en flicka. Missar barnet rosetten som könsmarkör
så fallerar illustratörens intention som går ut på leda barnet till den detalj
som bidrar till att det korrekta bildalternativet kan markeras, det vill säga
att barn utan rosett i håret är pojkar. Åter aktualiseras begreppet performativt
genus och den kulturbundna inbyggda förväntan som följer av detta.939

Maija Grönholm har undersökt inlärningsprocesserna och effekterna av
projektet ”Finskt språkbad” och därmed involverat ett antal förskole- och
skolbarn i Jakobstad. Grönholms uppgift är alltså att testa barnens språk-
förståelse. Testet är, liksom diagnoserna här ovan, utformat som ett flervalstest
”vars bilder och ordförråd hör samman med barnens erfarenhetsnivå”.940

Även om bilder och ordförråd kan tänkas höra samman med barnets erfaren-
hetsnivå, så använder diagnoskonstruktören i de flesta fall ett bildinnehåll
som åtminstone inte direkt kan sägas referera till barns, framför allt yngre
barns, aktiviteter, intressen och erfarenheter.

Bild 11. Läraren läser upp meningen: ”Isä aikoo kastella pensaat leikattuann ensin
ruohikon”. Den svenska översättningen är gjord av författaren: ”Pappa tänker vattna
buskarna efter att först ha klippt gräsmattan”.
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I bilduppgiften här ovan anger Grönholm att 87,5 procent av förskolebarnen
angett fel svarsalternativ. Hon söker förklaringar till resultatet dels i menings-
konstruktionen med omvänd tidsföljd och dels med hänvisning till eventuella
brister i barnens korttidsminne. Barnet ska identifiera den parallella relationen
mellan den uttalade meningskonstruktionen, ”Pappa tänker vattna buskarna
efter att först ha klippt gräsmattan”, med den rätta bilden. Övriga bildalternativ
pekar endast på en partiell likhet, parallellitet. Bildkonstruktören ger signaler
om verbet ”vattna” i två bilder. I den första bilden genom en ikoniserad presens-
händelse där pappa vattnar buskarna. Han håller i en vattenkanna. Strålformade
streck ut från vattenkannan skapar intrycket av strilande vatten. I den tredje
bilden har illustratören placerat in en vattenkanna som ett index på att pappa
tänker, kommer att vattna buskarna. Min tolkning av bilden är att han lika
gärna kan vara klar med vattnandet. Bilden visar samtidigt att pappa klipper
gräsmattan. Verbet klippa i perfektformen ”ha klippt” visas i själva verket
inte i någon bild. Istället förekommer två bilder där pappa klipper, antingen
buskar eller gräsmatta.

Grönholm utgår från att den komplicerade ordningsföljden, och/eller att
barnets korttidsminne fallerar, möjligen kan förklara varför 87,5 procent av
barnen anger fel svarsalternativ. Jag menar att förklaringen härutöver, kan
kompletteras med hänsyn till textens innehåll också i förhållande till bildernas
ikoniska uttryck och innehåll. Vidare, hur påverkas resultatet av bildens
innehåll och placering i förhållande den språkliga satsens motsvarighet? Hade
utfallet blivit detsamma om bilderna ordnats i vänster/högerriktning, eller
visats på separata blad?

Såväl Pirjo Korplahtis som Lundbergs och Levéns diagnosmaterial bygger
på antagandet om att text och bild kan knytas till en gemensam innehållslig
representation, att det kan råda ett givet ett-till-ett-förhållande mellan bild
och text. I den typ av bild-/textrelationer som här diskuteras förutsätts att
bilderna uppfattas statiskt även om de avser att skildra en händelse. Eventuella
skillnader mellan att just avbilda ett föremål och att försöka beskriva en
händelse problematiseras inte.

Olikheter mellan diagnoserna ligger som jag ser det, inte enbart i vad
diagnosen avser att mäta, nämligen läs- respektive språkförmåga utan också

939 Nikolajeva, 2000, s. 166-167.
940 Grönholm, 2004. Abstract och paperpresentation vid lärartutbildningskongressen,

Åbo akademi, Vasa, 15-18 september 2004. Det diagnosmaterial som använts
är konstruerat av Pirjo Korpilahti, 1998. Lausetesti. Kuullunymmärätämisen
lausetasoinen testi. Language and Communication Care Oy.
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utifrån vilket teoretiskt raster resultaten tolkas. Lundberg söker här efter
psykologiska och avkodningsprocessuella förklaringar till resultaten.
Grönholm uppmärksammar språkliga och psykologiska motiv, och
Malmqvist beskriver förutsättningar för en gynnsam läsutveckling genom
identifiering av psykologiska begåvningsfaktorer. Ovanstående motiveringar
kan förstås i förhållande till Lundbergs tidigare presenterade orsaksförklaringar,
i boken Språk och läsning, varför barn inte förstår vad det läser. Den ena

andra hör samman med bristande omvärldsuppfattning och otillräcklig
förförståelse.941 Pedagogiska och didaktiska aspekter på exempelvis diagnosens
utformning nämns i sammanhanget inte.

Sammanfattning
De exempel på diagnoser som ovan presenterats och diskuterats, mäter en
viss typ av perceptuella och kognitiva färdigheter som möjligen, men inte
nödvändigtvis, sammanfaller med att barnet förstått/eller inte förstått textens
innehåll. Att för nybörjarläsaren försöka följa korrekturläsarens strategier i
förhållande till en bild-/textrelation kan kompliceras av att delarna, bilden
och texten, tenderar att ordna sig efter den som läser i en strävan efter förståelse.

I den typ av bild-/textrelationer som här förekommer förutsätts att barnet
uppfattar bilderna statiskt även om de avser att skildra en händelse. Eventuella
skillnader mellan att just avbilda ett föremål och att försöka beskriva en
händelse negligeras som en aspekt som skulle kunna bidra till barnets valda
bildalternativ. Endast på ett ytligt plan har diagnosen likheter med den tecknade
serien, vilken liksom bilderboken snarare eftersträvar semantisk expansion
än dubblering av ett innehåll.

Läsdiagnosen bygger alltså på att den lästa texten och bilden kan knytas till
en gemensam och därmed innehållsligt parallell representation. Alltså, att
det råder ett givet ett till ett förhållande mellan bild och text. Antagandet
förutsätter på så vis att bilder kan uppfattas entydigt och på ”rätt” nivå utifrån
den pedagogiska intentionen. De exempel som här angetts är formulerade
och designade utifrån en föreställning om att diagnosens ord-/bildkombinat
kan, om nybörjarläsaren läser texten och bilden enligt manualen, erbjuda
endast ett korrekt svarsalternativ. Eventuella komplikationer som kan höra

941 Lundberg förklarar att meningsverifikation med inslag av ordagrant återgiven
textkopia, parafras, negation eller distraktor kan fungera som analysverktyg för
läsförståelse. Som jag uppfattar exemplen så avser de i sammanhanget text.
Lundberg, 1984/1995, s. 108-109.

förklaringen  som han ger handlar om lingvistiska avkodningsfaktorer. Den
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samman med hur de olika medieringsformerna kan uppfattas används inte
som förklaringsgrund för barnets förmåga att lösa uppgifterna. Det sistnämnda
gäller även för Korpilahtis språkdiagnos.

Är det läsförmåga, avkodningsproblem eller språkförståelse som mäts? I
vilken omfattning hör de olika diagnosresultaten samman med barnets förmåga
att exempelvis se samband och att tolka och förstå hur diagnoskonstruktören

sammanhang förklarat att bristen på grammatik i bilder kan göra att dess
innebörder svårligen kan tolkas på ett entydigt sätt.942 Under förutsättning
att Lundbergs påstående fortfarande gäller, tycks det mig rimligt att ifrågasätta
diagnosens tillförlitlighet med avseende på om den verkligen identifierar
barnets läsförmåga.

Vad hade hänt om barnen istället uppmanats att själva gör en bild som
berättar att ”pappa tänker vattna buskarna efter att först ha klippt gräsmattan?”
Min fråga får inleda den sista delen i mitt empiriska material som just avser
att ge exempel på barns hantering av bild-/textrelationer.

Barnets bilder
Genom statliga direktiv framskrivs betydelsen av att läs- och skrivinlärning
måste ske på en kommunikativ funktionell grund. Ett flertal läsforskare
understödjer kravet på att ett meningsbärande innehåll, framför allt till en
början, måste dominera över formell färdighetsträning.943 Undervisningen
i läsning och skrivning kan med detta som grund verka för att fungera både
som ett mål och medel för att barnet ska kunna utveckla sin förmåga att
kunna uttrycka sig förståeligt, att kunna erbjuda någon något att förstå och
att göra sig förstådd.944  Under läs- och skrivprocessen använder sig barnet av
egenproducerade bilder och texter för att berätta om verkliga eller föreställda
händelser. Den aktiva transformering som föregår dessa, vad jag kallar, kommu-
nikativa ”vinkningar” och dess synbara resultat, visar också på potentialen i
barnets förhållningssätt till visuella och verbala medieringsformer.

942 Lundberg, 1984/1995, s. 64.
943 Leimar, 1974; Edfeldt, 1977; Donaldson, 1978; Goodman & Goodman,1979;

Harste, Woodward & Burke, 1984; Liberg, 1990; Clay, 1991;Teleman, 1991;
Garton & Pratt, 1995; Graves, 1996; Kress, 1997; Dysthe, 2001 (red.); Bjar
& Liberg, 2003 (red.); Arizpe & Styles, 2003; Smith, 1976; 2004.

944 Angående förstå och göra sig förstådd se exempelvis Habermas, 1990, i Kommu-
nikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, s. 78.

”har tänkt” och klarar av att anpassa sig därefter? Lundberg har i tidigare
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En obestämd eller negativ hållning från lärarens sida till skrivandet som en
problemlösningsprocess kan innebära att innehållssidan hanteras som något
sekundärt till dess att barnet internaliserat principer för korrekt stavning.
Särskilt Leimar bejakar barnets fria skrivande som en del av skriftspråks-
utvecklingen. Hon ser här barnens egna bilder som en naturlig del av barnens
skrivprocess. Witting som förhåller sig mer restriktiv till det spontana skrivandet
menar att det är viktigt att barnen inledningsvis endast skriver sådana ord
som de stavningsmässigt behärskar.945 Bildens mångtydighet blir av naturliga
skäl mer problematisk. Vad händer om barnet väljer att rita något som det
inte stavningsmässigt behärskar?

I läs- och skrivsammanhang hanteras barnens bilder ofta som ”naturliga”
inslag för att på ett mer lustfyllt sätt kunna erbjuda barnet möjlighet att
illustrera eller återge ett berättat innehåll eller en skriven text författad av en
barnboks- eller läromedelsförfattare eller av barnet självt.946 Bilder finns då
med utifrån en vag föreställning om betydelsen av fantasifull avkoppling,
detta utan att bildens didaktiska potential ytterligare problematiseras.947

Melin benämner bild och text i samverkan som det tredje språket. Han menar
också att för barnet är leken med ord och bild ett genuint sätt att uttrycka
sig på.948 I och med skolstarten tilldelas bilden en mer undanskymd funktion.

Vi låter barnen måla som belöning, när de varit duktiga. Vi
lägger teckningstimmarna sist på dagen. När barnet skrivit en
berättelse, säger vi: Rita något till! Birgitta gör tvärtom. Börjar
dagen med en teckning, säger: Skriv något till det du ritat.949

Exemplet här ovan kan sägas bekräfta bildens undanskymda funktion. Genom
att Birgitta anses göra tvärtom, det vill säga ”börjar dagen med teckning”
antyds samtidigt att exemplet Birgitta går utanför normen.

När ett barn kan komponera en sammanhängande berättelse
utan att ha en teckning som förövning, kan hon vanligtvis tala
om hur hon tänker planera sin text innan hon skriver den.950

945 Leimar, 1974, s. 46 f.; Witting, 1986, s. 30-31 samt 1987, s. 74,  82-83.
946 Leimar, 1974, s. 139.
947 Donaldson, 1978, s. 117-118; Comber & Nichols, 2004, s. 59; Häggström &

Lundberg, 1990, s. 74.
948 Melin, 2000, s. 70, 76.
949 Citatet är hämtat ur Kajsa Falkners studie av LTG-lärares förhållningssätt.

Falkner, 2003, s. 149-150.
950 Graves, 1996, s. 51.
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Såsom framgår av citaten här ovan skulle ritandet/tecknandet/målandet
kunna förklaras som en kompensatorisk strategi, som en belöning, eller som
ett sätt att underlätta för barnet som ännu är i begynnelsen av sin skrift-
språklighet. I Gustafssons och Mellgrens studie om barns skriftspråkande i
förskole- och skolmiljö, konstateras sakligt att bildskapande kanske inte är
det första man tänker på för att utveckla barnens skriftspråk.951 Intresset för
och kunskapen om bilders funktion i läsläror tycks, som framgått i allmänhet
vara vagt, vilket i sin tur får konsekvenser för mottagandet och hanteringen
av barnens eget berättande i ord och bild.

Men barnets arbete med att skapa bilder och att skriva kan också ses som
något mer, som något annat. Kanske kan det ses som ett svar på den menings-
skapande situation i vilken barnet deltagit eller fortfarande deltar i? Barnets
kommunicerande i bild och ord skulle då kunna förklaras också som ett
uttryck för erövrade förståelser där barnet ger något mening och därmed
också skapar förutsättningarna för något nytt ur sitt uttryck och sin reflek-
tion.952

Bild 12. ”KITIVITER, våf våf …” Barnet använder sig av bilden med omedelbar
hänvisning till de olika djuren. Med experimentellt eller upptäckande skrivande meddelar
hon vidare att djuren samtalar och hur det samtalet låter. Vad djuren samtalar om framgår
inte.
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Exemplet här ovan visar på barnets förmåga att kommunikativt expanderande
kombinera sitt intresse för att teckna och måla med sina ännu begränsade
skriftspråksfärdigheter. De olika djuren här ovan kommunicerar med
varandra. Som betraktare kommunicerar också jag med bilden. Barnet kan
genom att låta djuren föra en dialog, utnyttja möjligheten att genom upp-
täckande stavning pröva sig in i skriftspråkligheten. Omedvetet, får antas,
tilldelas syn och hörsel ett samtidigt och expanderande utrymme. Barnet
använder bildytan också som ett rum eller en yta för texten. Ikonotexten
skapar på så sätt en scen för möten. Bilden har en omedelbar referens till
det den avser att aktualisera hos läsaren och ordets referens är meddelbar
trots barnets icke konventionella stavning.953 Det vill säga, genom att uppfatta
möjligheten i kombinera konvention och upptäckt, lyckas barnet på närmast
experimentell väg återge ett fiktivt samtal mellan två pratande djur. Samtalet
formas dels utifrån barnets uppfattning om hur djuren låter när de talar,
dels utifrån barnets förmåga att via analys och syntes återge samtalet.

Det är barnet självt som formulerar aktörernas dialog i situationen. Hon
gör detta genom att föreställa sig djurens ”tal” utifrån hennes uppfattning
om deras läten, för att vidare transformera sin sinneserfarenhet till både
ikoniska och konventionella tecken.954 I dialogen utnyttjar barnet grafiskt
det onomatopoetiska uttrycket som en verksam övergångsform till konven-
tionell stavning. Eftersom dialogen bygger på djurens språk så förstår vi
inte vad djuren säger, men likväl skulle vi, utan att få det bekräftat, kunna
föreställa oss vad de talar om.

Ovanstående kan sammanfattas i socialsemiotikerna Fiona Ormerod och
Roz Ivanics beskrivning av lärandet som en alltjämt fortgående process.

[…] [The children are] contributing comfortably, confidently
and creatively to communicational ’systems’ which, like them-
selves, are never either ’complete’ or fully ’knowable’ but in a
constant process of ’becoming’.955

Citatet anknyter till ett lärande där olika kommunikativa system kan bidra
till såväl en början som en fortsättning. I exemplet här nedan har ännu ett

951 Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 82.
952 Jonsson, 2005a, s. 111-124.
953 Angående bildens omedelbarhet och textens ”meddelbarhet” se Sandström,

1996, s. 56.
954 Jonsson, 2004a, s. 114.
955 Ormerod & Ivanic, 2002, s. 86.
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barn anammat möjligheten att gestalta djur som kan samtala. ”Kitiviter”-
bilden har kommit till utifrån ett undervisningssamtal kring Ingrid Sjöstrands
dikt om telefonsamtal mellan två möss. Bilden här nedan återfinns i ett
barns berättelsebok där barnet själv av okänd anledning valt att återge en
händelse där djuren kan tala. Barnet som framställt bilden har alltså ingen
anknytning till exemplet med ”Kitiviter” här ovan.

På bilden här nedan utspelar sig ett drama där två råttor och en katt ingår
som aktörer på scenen. Råttan som står uppe på en byrå har utifrån sitt
fågelperspektiv möjlighet att tolka den allvarliga situationen nere på golvet.
Den andra råttan är på väg att springa rakt in i de dubbelt hotande faror
som lurar borta vid råttans bo, dels en råttfälla laddad med en stor ostbit,
dels en katt med öppet gap och sylformade tänder.

Bild 13. ”jädatka”. Ur ett barns berättelsebok.

Den allvetande tolkaren av situationen, råttan uppe på byrån, utropar en
varning: ”jädatka”. Talet är äkta. Det kommer ut från råttans mun, och barnet
förbiser, glömmer eller ger sig avsiktligt in i försöket att följa skrivriktningen
från vänster till höger. Har vi inte sett andra texter som barnet skrivit kan vi
inte veta. Vi kan då heller inte veta om det spegelvända bokstäverna, k och
t är en konsekvens av skrivriktningen, eller om barnet också i andra skriv-
situationer spegelvänder bokstäver. Är det slarv eller okunskap som bidrar
till att t dessutom tycks hamna under skrivraden? Vi måste gå till andra
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arbetsuppgifter för att få svar. Vi kan se att barnet uppfattat avkodnings-
principen, det stavar ljudenligt och det hanterar en uppsättning bokstäver.
Om vi mött barnets text i ett dekontextualiserat sammanhang hade den
mycket väl kunnat tolkas som ett obegripligt låtsasspråk, ”jädatka” Det kan,
menar jag, ligga en fara i alltför tydligt fokus på skriftspråkets form i ambitionen
att det ska bli korrekt. Läraren själv kan missa det samtidiga uppmärk-
samhetsskiftet mellan just form och innehåll. Det finns ett expanderande
innehåll i det genuina bilderbokskoncept som barnets bild/text här ovan
ger exempel på, som under sådana omständigheter skulle kunna krympa
till att handla om att barnet har basala brister enligt skriftspråklig konvention.
Därmed inte sagt att läraren ska underlåta att göra barnet uppmärksamt på
vilken skrivriktning som gäller.

Bild 14. I målningen har barnet experimenterat med bokstaven ”Aa”. Jonsson, 2004a.

Ytterligare ett exempel ska presenteras. Det har direkt anknytning till bokstavs-
arbete. Bilden visar prov på barnets internalisering av såväl bokstavens form
som bokstavens ljud. Barnet som nyss har börjat skolan har målat konturerna
på tre bergstoppar och markerat de snöklädda topparna med svarta pensel-
drag.956 Det vi inte vet, och möjligen inte heller kan se när vi betraktar bilden,
är att barnet i själva verket använt sig av ett konventionellt tecken, bokstaven

956 Jan-Gunnar Sjölin skriver att visserligen uppvisar naturen konturer, men normalt
inte konturlinjer som enligt Sjölin är en uppfinning för att vi ska kunna översätta
konturerna till bildens medium. Sjölin, 1998, s. 94. Se även Jonsson, 2004a, s.
111-124.
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A, och vidare kontextualiserat tecknet genom att göra en estetisk bild-
komposition av en bergskedja. Två större och en mindre figur har placerats
i förgrunden, även de relativt fritt framställda utifrån den givna bokstavsformen.
När vi nu fortsättningsvis tittar på bilden kan vi uppfatta såväl Alptopparna
som bokstaven A. Vi får en ny eller adderande förståelse av bilden som gör
att bilden existerar på ett annorlunda sätt. Genom den yttre förklaringens
påverkan involveras denna med våra tidigare idéassociationer som också
står i förbindelse med andra idéer. De nya förutsättningarna bidrar till att
vår uppfattning om vad vi tycker att vi ser kvalitativt förändras.957 Ur substansen
kan två uttrycksformer utvinnas: bokstaven A och bilden av alptopp.
Konstvetaren Jan-Gunnar Sjölin skriver förklarande om den menings-
förskjutning som jag menar inryms i bilden med ”Alptoppen”:

Det visuella mönstret har på ett markant sätt förändrats, sådant
det föreligger i perceptionen. […] I rent optisk mening ser
man exakt detsamma som tidigare, eftersom det är oförändrat
samma visuella mönster som projiceras på näthinnan. Men i
fråga om innehållet av perceptionen är förändringen genom-
gripande: det man ser har inte bara fått ändrade egenskaper, det
är inte bara något annat än vad man såg först, utan det existerar
för betraktaren på ett helt annat sätt.958

Exemplet med ”Alptoppen” visar hur det verbala och skriftliga språket kan
ha en expanderande funktion för förståelse och begriplighet. Uppenbart är
att barnet som lär sig läsa och skriva också kan, som i exemplet här ovan,
distansera sig från den överenskomna bokstavssymbolen och överföra dess
uttryck till ett nytt innehåll. Man skulle kunna uttrycka det som att ett
semiotiskt system tolkar ett annat semiotiskt system.  Här handlar det också
om att de olika systemen interagerar och expanderar.959 Målningen av ”alp-
toppen” har föregåtts av en instruktion som går ut på att barnet fritt laborerar
med en bokstav. Barnet behöver inte förhålla sig strikt till bokstavens form.
Uppgiften handlar istället om att skapa en innehållsbärande komposition
där det på ett eller annat sätt ska framgå vilken bokstav som bidragit till
bildens slutliga gestaltning.

Barnet som tecknar en alptopp vet implicit att det är en bild som representerar
ett memorerat sinnesintryck av just en schematisk framställning av en alptopp.

957 Peirce, 1990, s. 179, 187, 188.
958 Sjölin, 1998, s. 24.
959 Sjölin, 1998, s. 56, 57.
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Barnets grafiska repertoar omfattar en direkt eller överförd kunskap om
hur en alptopp ser ut.960 Genom igenkännandet i och genom bilder kan
paralleller göras till skriftspråkets konventioner utifrån såväl innehåll som
form. Exemplet med alptoppen har här också ett mer direkt samband med
det skrivna språket. Barnet som ritade alptoppen arbetade som framgått
med den grafiska bokstavsformen A och identifierade kvaliteten på
bokstavsljudet genom att uttala ordet ”alptopp”.961 Med hänvisning till bilden
som representation av ett föremål, kan vi göra en parallell till det skrivna
språket och hävda att det visserligen inte är tal, men väl en representation
av det.962

Låt oss återgå till vårt första möte med bilden och knyta an till vår omedelbara
perception. Fortsättningsvis kommer vi att utan svårighet när vi återigen
betraktar bilden att i uttrycket uppfatta både det konventionella bokstavs-
tecknet och innehållet, bergstoppen, alpen. Med andra ord, ur samma
substans kan vi läsa in olika betydelser.  Skulle vi konfronteras med ytterligare
en bild inom samma kontext, skulle vi sannolikt kunna förvänta oss att
syftet än en gång är att identifiera och söka den bokstavssymbol som dolts
bakom det omedelbara och komplexa bilduttrycket. Vi kan göra en jämförelse
med barnet som lär sig att följa ABC-bokens struktur för att identifiera den
eftersökta bokstaven eller bokstavsljudet i bilden och texten. Barnet som
målat alptopparna visar att han internaliserat såväl grafem, som bokstavsljud.
Han kan identifiera bokstavsljudet i ord som han själv valt. Han transformerar
bokstavstecknet till ett innehåll och kan vidare ikonisera detta.

Efterföljande exempel visar även det på ett barns kompetens att uttrycka sig
via sina olika representationella resurser inom ramen för en undervisnings-
situation.

Bilderna om fiskafänget ingår i en bild-/textberättelse som omfattar samman-
lagt åtta bild- och textsidor. Illustratör och författare är en sjuårig skolpojke
som i olika sammanhang, och på olika nivåer använder sig av bilden som en
integrerad del av skrivandet. Vår initiala förståelse kompletteras när vi nu
vet att bilden ingår i en större kontext, i en berättelse, och att denna mer
precist handlar om en gädda. Bilden av gäddan har en ikonisk funktion.
Tecknet utmärks av likhet, då det i sitt uttryck liknar sitt innehåll. Den
tvådimensionella bilden av fisken liknar den tredimensionella fisk som bilden
refererar till.

960 Se exempelvis Lowenfelds schemateori och Adelstens förklaringar om öppna
respektive slutna schemata. Lowenfeld, 1976; Adelsten, 2002.

961 Barnet hanterar här spontant förändringen av vokalkvaliteten från [a] till kort [a].
962 Se Jonsson, 2005a, s. 111-124.
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Bilden av huvudet och benresterna när fisken är rensad är i sig ikonisk. Den
har samtidigt en indexikal funktion i förhållande till föregående bild(er).
Tecknet (fiskben) refererar till ett annat tecken (fisk), napp refererar till fisk
eller gädda, med andra ord, ett tecken pekar på ett annat tecken. Vi kan
dock föreställa oss att även om uttrycket växlar så är det är en och samma
fisk som vi ser. Uppenbart är att också pojken som skapat de olika uttrycken
kan föreställa sig detsamma i sitt sammanhang som en berättad serie i bild
och text.963

Bild och text utgör i sig index på barnets aktivitet. De olika linjerna och
formerna utgör index, ett pekfinger på, att såväl kritan som handen varit
där. Det skrivna ordet gädda har en konventionell teckenfunktion. Det vill
säga orden är i sig godtyckliga och överenskomna tecken. Orden gädda och

Bild 15. Barnet berättar välintegrerat i bild och ord om ett fiskafänge. Berättelsen
börjar som en saga med det var en gång … Den övergår snabbt till att handla om
barnet självt.

963 Se Jonsson, 2004a, s. 63-78.
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fisk förbinds genom konvention med den levande vattenvarelse som barnet
här inspirerats av. Varje tecken kan på så sätt ha mer än en bestämd funktion,
men samtidigt domineras varje tecken av en teckenfunktion så snart som
ett tecken ingår i en kontext av något slag. Rörelsen mellan teckenfunktioner
kan även tydliggöras i övergången mellan olika medieringsformer.

Bild 16. Barnet har skapat en bild av uttrycket ”att vara gammal som gatan”. Jonsson
2004a.

Här ovan ser vi en pojkes svar på uppgiften att ikonisera ett antal idiomatiska
uttryck.964 Barnet har med utgångspunkt i uttrycket ”att vara gammal som
gatan” skapat en ikonisk metafor. Ordet ”gata” gestaltar i direkt överförd
mening en åldrig kropp. Vita mittstreck på kroppen (gatan) bidrar, tillsammans
med hatten och ett par armar (avtagsvägar), till att skapa en föreställning
om att vad vi ser är i själva verket både huvud, bål och ben på en människa.
Det översta mittstrecket har placerats i ”ansiktshöjd”. Kan det måntro vara
en näsa? De följande två mittlinjerna har med hänvisning till armarna
(avtagsvägarna) placerats i bröst- och midjehöjd. Mittlinjerna skulle kunna
gälla som knappar eller en dragkedja på en kavaj, jacka eller rock. Det understa

964 Angående bild och metafor se exempelvis Sonesson, 1992, s. 220-221. Se även
Melin. Han förklarar att den metaforiska bilden, när den utgår från en språklig
metafor, måste den också vara känd, eller åtminstone rimlig att tolka, för att bli
begriplig, t.ex. trappor, pusselbitar och isberg. Melin, 2000, s. 89. Jag menar att
barnets bild här ovan kan jämföras med fantasteriet i Lennart Hellsings ord-
lekande och stundtals ironiska ikoniska tilltal. Angående Hellsings ”poetisk-
musikaliska bilderboksvärldar” se exempelvis Rhedin 1992/2001, s. 135.
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mittstrecket har nedtill lämnats öppet i förhållande till kroppens (gatans)
slut. Oavsett om det är ett uttryck för en tillfällighet eller ett medvetet val,
så skapas likväl ett intryck av att bålen övergått till ett benpar. I den högra
handen, om vi som här utgår från att personen är framåtvänd, håller den
gamle eller gamla en käpp. Är det en man eller en kvinna? Hatten och käppen
utgör relevanta attribut som barnet självt utifrån sina föreställningar och
sin grafiska repertoar fört in som rekvisita för att förstärka intrycket av att
vara gammal som gatan. Kan hatten sägas vara manlig eller kvinnlig? Barnets
bild utgör det konkreta uttrycket för att det själv har uppfattat lekfullheten
i och samtidigt roats av det absurda som följer av en bokstavlig illustrering
av ett bildligt-metaforiskt uttryck.965 Barnet kan sägas ha en ironisk förståelse.
Barnet förstår att den som betraktar bilden också vet att det inte i bokstavlig
mening menar vad det har tecknat och målat, men att det ”faktiskt menar
något mot vilket den bokstavliga meningen pekar”. Den ironiska förståelsen
omfattar i den meningen en metaspråklig glidning möjliggjord genom
reflektion.966 Barnet bollar lekfullt över planket mellan uttryck och innehåll.

I det avslutande exemplet på barns arbete med bild-/textkombinat har en
flicka arbetat med den nu väl representerade bokstaven Pp i sin läspärm,
där också andra arbetsuppgifter ingår. Skulle vi lyfta ut de olika berättelser
som barnet har skrivit i samband med varje bokstav skulle vi också kunna
säga att de tillsammans utgör exempel på vad vi skulle kunna kalla barnets
egen läslära. Frågan är hur ”egen” läsläran är utifrån antaganden kring manifest
och konstitutiv intertextualitet och performativt genus. Rimligen har barnets
bild referenser som sträcker sig långt bortom det direkta medvetandets
gränser. Barnets har mött och, medvetet eller omedvetet, fångat intryck via
direkta och indirekta sinnliga möten med: berättelser, sagor, bilderböcker,
sånger, lekar, TV-program, serietidningar och skolböcker som sammantaget
kan sägas ha bidragit till den bild som visas här nedan. Vi kan konstatera att
prinsessan återigen tar plats på scenen.

I bildens mitt återfinns två personer med krona, prinsessan och prinsen.
Rubriksättningen bekräftar att det är en prins och en prinsessa som vi ser.
Paret uttrycker vidare det som den underliggande texten tydligt förklarar:
Båda pussas samtidigt. Ett kraftigt streck visar hur prinsens och prinsessans
munnar möts. Prinsessans krona liknar en fransk lilja, prinsens krona ger
associationer till en borg eller ett fort. Det ges inga signaler via klädseln som
ytterligare förstärker intrycket av den påtalade kungliga börden. Paret har
identiska långbyxor och tröjor. Prinsessan har ett midjelångt hår som enda
bidrag för att tydliggöra hennes könsidentitet.

965 Angående ordens ikoniska och bildbärande aspekter se Rhedin 1992/2001, s. 135.
966 Egan, 2005b, s. 187, 210-212, 219.
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Paret står strategiskt på en gång eller väg som inåt/bakåt ansluter till två
slott. Utåt/framåt finns ytterligare symmetriskt lagda anslutningsmöjligheter
mot något som kan uppfattas som utkanten av en park eller trädgård. Detta
intryck förstärks av att blommor översållar bildens centrum och närmast
omsluter paret. Över bilden har barnet placerat en jättelik sol som också får
bilda ram för rubriksättning, som är identisk med brödtextens inledande
textrad.

Bilden ger ett statiskt intryck, vilket dock delvis upphävs av den förklarande
texten som samtidigt uttrycker rörelse genom signalord som handlar om
initiativ, gensvar och parallellitet. Barnets beskrivning skapar en rörelse som
implicit visar att barnet är medvetet om att bild och text tillsammans kan
fungera som en förstärkande narration. Troligen är dock den, utifrån min
tolkning, humoristiska effekten av hur pussandet fortgår något som barnet
självt inte avsett. Troligen är det snarare en konsekvens av att barnet strävar
efter att kunna använda ord, som här innebär upprepning, för att använda
ord med Pp som initialt ljud. Trots att konceptet följer ABC-bokens utgångs-
punkt att utgå från ett specifikt bokstavsljud, så har barnet lyckats skapa en
expanderande relation som varken inkräktar på eller banaliserar bildens och
textens uttryck och innehåll. Ur ett uttalat allmändidaktiskt perspektiv skapar
bilden dessutom ett underlag för samtal kring exempelvis mänskliga roller
och konstruktioner. Barnet har rimligen inte strävat efter att konstruera en
berättelse som knyter an till erfarenheter, kunskaper och färdigheter, men

Bild 17. ”Prinsessan pussar prinsen”. Bilden är hämtad ur ett skolbarns arbetspärm
med läsning och skrivning under det första skolåret.
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berättelsen uttrycker likväl något om just detta. Barnet visar en kompetens
som omfattar barnets egen upplevelse som handlar om att kunna och vilja
handla och delta i en aktivitet, att tillägna sig och reflektera kring ett lärostoff
i en specifik lärandesituation.

Sammanfattning
I de bilder och bildberättelser som analyserats här ovan, visas exempel på
yngre skolbarns tämligen initierade och välintegrerade användning av ikoniska
och konventionella tecken. I de aktuella exemplen utgör antingen texten
eller bilden utgångspunkt. Barnet har kompetens att kombinera de olika
medieringarna i sitt berättande. Det använder sig av såväl symmetriska som
expanderande koncept. I exemplen finns upptäcktsorienterade, laborativa
och humoristiska inslag, t.ex. ”att vara gammal som gatan”, som berör och
styrker tidigare resonemang kring meningsproduktion, rekonstruktion,
intertextualitet och intermedialitet. Vi kan inte ta för givet att det påvisbara
resultatet överensstämmer med barnets intuitiva ursprungliga och framväxande
idé, men uppenbart är att barnets intention med bild-/text- eller ord-/bild-
kombinaten kan överordnas såväl bild- som textkonventionen när barnet
använder sig av de kommunikativa blandformerna. Förutom att barnet har
en intention med att berätta eller visa något, framgår att de äger vissa kunskaper
och färdigheter som hör samman med såväl det ikoniska som det konven-
tionella tecknet. Exemplen här ovan utgör alla citerade yttranden kommuni-
cerade i skrift och bild med uppenbar hänvisning till meaning och sense i
betydelsen av en strävan efter såväl begreppsliggjord som approprierad
kunskap. Utifrån skilda betydelsesammanhang har barnets olika föreställningar
genom sina uttryck aktualiserats, artikulerats och manifesterats.

Krympande och växande ordbildkombinat
I läsläre- och diagnoskoncept kan bildens främsta uppgift vara att fungera
som ett redskap för fokusering på en bestämd bokstav, ett bestämt ord eller
innehållet i en mening. Konceptet döljer då en inbyggd problematik som
handlar om att barnet korrekt måste uppfatta illustratörens och författarens
avsikt. Barnet måste alltså i princip dela illustratörens/författarens referenser
och associationsbanor i förhållande till det innehåll som presenteras. Det
kräver i sin tur att barnet självt har tillgång till de specifika ord eller de begrepp
som det är tänkt att barnet ska uppmärksamma. Barnet måste vidare förstå
att fokuseringen på textens innehåll, med stöd av bilden, ska fungera på ett
sätt som i själva verket står i konflikt med den semantiska expansion som
vanligtvis är utgångspunkten för ord-/bildkombinat, det vill säga de sätt att
berätta som barnet känner igen från bilderböcker och tecknade serier.967

Konceptet förutsätter en ideal symmetri där inget annat får hända än att
informationen dubbleras.
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Det tycks finnas ett samband mellan lärarens respektive barnets kompetens
och vad som framkommit kring läslärans bilder, diagnosens bilder respektive
barnets bilder. I det material som särskilt behandlar läsning så har såväl
läslärans som diagnosens bilder en faktisk betydelse. Bilder tillskrivs å ena
sidan en kommunikativ funktion för att kunna visa på samhälleliga företeelser
och fungera som ett illustrativt meningsbärande redskap i samband med
skriven text, å andra sidan utnyttjas den språkliga funktionen i de sammanhang
när bilden direkt förväntas svara mot ett specifikt bokstavsljud. Bilder före-
kommer frekvent i såväl läsläror som diagnoser, samtidigt finns inga egentliga
krav på att läraren har kompetens att kunna problematisera såväl bildens
uttryck som innehåll. Inom diskursen påtalas klart och entydigt att läraren
som undervisar i läs- och skrivinlärning ska vara kompetent inom sitt fält.
Kompetensen definieras utan hänsyn till bilden som ett potentiellt läro-
och undervisningsmedel. Av detta följer också att kriterier på bildkvaliteter
i läsläror, läsdiagnoser och annat undervisningsmaterial helt och hållet över-
lämnas till mer eller mindre tydligt framskrivna förgivettaganden antingen
kring bilders mångtydighet eller kring dess entydighet beroende på situation
och angivet tillämpningsområde. Detta trots en långvarig tradition att särskilt
värna om illustrationernas kvalitet i exempelvis läseböcker.968

Barnet förväntas antingen göra bildtolkningar som direkt överensstämmer
med konstruktörens intention i såväl läsläror som diagnoser, eller så lämnas
det därhän för att självt tolka bilden/bilderna utifrån sin egen förståelse.
Implicit förväntas barnet ha den bildkompetens som läraren möjligen saknar,
eller i bästa fall intuitivt behärskar. När det handlar om barnets egna bilder
i samband med framför allt skrivundervisning, så gäller fortfarande en för-
väntan på att barnet i informell mening är kompetent. För att lärarens ska
kunna möta barnets bilder, och genom pedagogisk handling tillvarata dess
potential, krävs kunskaper som ännu ligger utanför gängse kompetensområde.

967 Av vad som framgått tidigare finns en långvarig svensk tradition där konstnärer
anlitats som illustratörer till bland annat läsläror.

68 Svenska konstnärer från tidigt 1900-tal som har haft stort och fortfarande har
inflytande på vår bildberättande tradition i exempelvis läsläror är Elsa Beskows
illustrationer i Vill du läsa och Brita Ellströms och Ingeborg Uddéns illustrationer
i Sörgårdsböckerna. Ollén (red.), 1996; Löfgren, s. 188-239.
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Kapitel IV – Diskussion

Have we a right to take for granted that a picture shows what
it represents regardless of what it is like and who is looking?969

Med det bakomliggande syftet att bidra med en kunskapsutveckling inom
läs- och skrivområdet har jag inledningsvis beskrivit och analyserat innehållet
inom svensk läs- och skrivdiskurs och därefter mer specifikt undersökt bildens
bärkraft i barns läs- och skrivlärande. Jag har följt principen att såväl idémässigt
som i praktisk handling ta konsekvenserna av mina teoretiska val. Teori och
empiri har verkat som varandras förutsättningar i den kontinuerliga rörelsen
mellan intryck, idéer och handlingar som med tydlighet visar sig bland
annat i de olika avhandlingsprojekt som jag valt att studera. Jag har försökt
hantera innebörder av de olika forskarnas resultat genom att diskutera dessa
i relation till de teoretiskt grundade förgivettaganden och bindande argument
som explicit och implicit åberopats och redovisats med hänvisning till tidigare
forskning och empiriskt material.

Jag har genom min inledande översikt och i den fortsatta undersökningen
strävat efter att ge en bild av vilka kunskaper som alltjämt tycks dominera
inom det komplexa fältet. Jag har konfronterats med delvis olika forsknings-
paradigm, vars företrädare, indirekt eller direkt, medverkat till att utforma
de utbildningspolitiska teori- och forskningsimpregnerade policydokument
som ingår i mitt material. Jag avser då de myndighetsrapporter som i förläng-
ningen är tänkta att leda till implementering och praktisk handling på olika
nivåer.

Med olika fokus har jag genomfört tre läsningar av den första delen av mitt
tvådelade undersökningsmaterial. Denna del, som omfattar elva avhandlingar,
har genom varje läsning erbjudit ett nytt och kvalitativt annorlunda möte
som resulterat i såväl ett nytt som ett fördjupat vetande. Bilden, som i sig
delvis legat dold i ett flertal beskrivna ”situationer”, har successivt kunnat
leda till insikter som delvis visat sig ligga utanför mina direkta forsknings-
frågor. När jag här skriver ”situationer”, använder jag ordet som en förklaring
till språkliga händelser oavsett om de speglar aspekter av en redovisad faktisk
händelse eller en teoretisk förklaring och analys av händelsen eller händelserna.

Jag har kunnat visa att bild- och skriftspråk har olika funktioner och tillhörig-
heter. Utifrån mitt syfte och mina undersökningsfrågor har jag med hänvisning

969 Arnheim, 1969, s. 309.
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till Bal och Mitchell ändå valt att lägga betoningen på medieringarnas
respektive och ibland sammanfallande möjligheter snarare än att dröja kvar
vid en djupare analys av dessas olika värden i hierarkiska termer. Jag kan
heller inte bortse från att jag för övrigt, med nödvändighet, använder det
skrivna språket som redskap, medium och referens för mina beskrivningar
och tolkningar av de bilder som förekommer i mitt material. Av detta följer
att det skulle vara ett vanskligt uppdrag att försöka ge ett entydigt svar på
var en bild, eller text, egentligen börjar och var den slutar. I någon mening
finns den ju också, den förmedvetna bilden, eller låt vara kunskapen, med
hänvisning till Bergson och Sandström, redan där.970 Med hänvisning till
begreppet intertextualitet i betydelsen av hänvisad omvärldskunskap, förefaller
det svårt att också i absolut mening bestämma var en text, en kontext och i
förlängningen en teori, en vetenskap börjar och slutar.

Bakgrund och nuläge
Min studie har visat några tydliga gemensamma spår i avhandlingar och
rapporter, detta trots tidsspannet på närmare sju år mellan den första avhand-
lingen och publiceringen av kunskapsöversikten från Myndigheten för skol-
utveckling, respektive Skolverkets konsensusrapport. Det som jag uppfattar
som det gemensamma handlar då särskilt om generella krav på förhållningssätt
och strategier som främjar lärande: Läraren ska ha en medveten grundsyn
förankrad i aktuell forskning. Hon eller han ska ha såväl mer specifika som
mer allmänna kunskaper som innefattar en helhetssyn kring lärande och
undervisning. I sin strävan efter fortsatt utveckling ska också läraren för
måluppfyllelse reflektera över sin egen insats och planera för fortsatta
handlingsstrategier i förhållande till det enskilda barnet och barngruppen.

I och genom de olika avhandlingsanalyserna framgår att det såväl i teori
som i praktik kan vara en delikat uppgift att både synliggöra och överbrygga
gapet mellan fakta, eller låt säga, mellan det som är och värderingen i det
som bör vara. Likaså i myndighetsrapporterna framgår uppgiftens komplexitet,
men då utifrån uppdraget att i en politisk kontext skapa ett dokument där
argument dels hämtas från praktiker, dels från en vetenskaplig diskurs. De
lärare och forskare som är involverade i uppdraget från Myndigheten för
skolutveckling verkar uttryckligen eller underförstått för såväl vetenskaplig
som politisk konsensus. Vetenskapligt handlar det om en kompromiss grundad
bland annat i kravet på evidens som i sammanhanget blir svårt att tillbakavisa.

970 Kerstin Ekmans inledande förklaring i den illustrerade novellen Hunden, kan
lånas som ett litterärt bidrag för att styrka resonemanget ”… en berättelse börjar
inte, den finns där redan”. Ekman, 1988. Illustratör: Henrik Krogh.
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De lärar- och forskarröster som används som referenser i materialet anonymi-
seras helt eller delvis. Diskursen skrivs på så sätt fram via ombud.

Hjälmes avhandlingsresultat bekräftar Lundbergs och dennes forskarkollegors
fundamentala inflytande på dagens läs- och skrivdiskurs. Tillsammans med
Libergs språkliga fokus kan detta ses som en förutsättning för den politiskt
internaliserade idén om konsensus, vilken i sin förlängning är ämnad att
initiera till praktisk handling ute på fältet.

Det är många idag som känner sig manade att kliva in på läs- och skrivfältet.
Vilken eller vilka kommer ur ett framåtriktat perspektiv, att göra anspråk
på att ha tolkningsföreträde inom området? Frågan är berättigad. Inom det
som jag identifierar som en läsdiskurs, finns idag indikationer på att det
framför allt är den specialpedagogiskt utbildade läraren som äger den tungt
vägande tolkningsföreträdet inom nämnda diskurs. Specialpedagogen får i
den pedagogiska praktiken agera som översättare, tolkare, och överförare av
framför allt psykologiska och medicinska forskningsrön. Specialpedagogen
tilldelas som pedagog både en konsultativ och klinisk roll. Av detta följer
risken att klassläraren i realiteten förklarats vara kompetent endast i de fall
där barnens skriftspråksutveckling är gynnsam, eller att läraren kan ge ett
adekvat utlåtande som överensstämmer med diagnosresultat och fortsatta
screeningtest.

Min studie har visat att lärarna indirekt ger uttryck för att deras kompetens
ligger i att hantera det praktiska skolarbetet. Särskilt Hjälme, Ahl och Sandström
Kjellin ger uttryck för att lärarnas ämnesmässiga eller innehållsliga identifiering
via teoretisk förankring är obestämd och svävande. Här har, menar jag, lärar-
utbildningarna en gigantisk uppgift framför sig att verkligen utbilda läs-
och skrivlärare som i formell mening både är undervisningskunniga och ämnes-
didaktiskt kompetenta för sin uppgift. Som jag ser det är det framför allt
lärarutbildningarnas ansvar att redan i kursplaner synliggöra och hantera
fältets komplexitet. Att skapa förutsättningar för en synliggjord teoretiskt
förankrad praktisk handledningsberedskap där konsekvenserna av didaktiska
och metodiska val kan bemötas och prövas i teori och praktik. Vidare menar
jag att den inbyggda tudelningen mellan lärare och specialpedagoger försvårar
den analys och självrannsakan som krävs för att läs- och skrivfältet i grunden
ska kunna förändras och utvecklas.
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Diskursernas grundstrukturer
Senare års växande influens från språkvetare, lingvister, logopeder och
litteraturvetare kan, som jag ser det, innebära en potentiell möjlighet till att
läsfältet ges en förstärkt pedagogisk och didaktisk förankring. Men, detta
behöver inte ske per automatik. Jag tolkar den fastslagna tanken på konsensus
inom läsdiskursen via Hjälme, och senare Skolverket och Myndigheten för
skolutveckling, som en bekräftelse på en dominerande läsdiskurs. Vi tycks
befinna oss i en situation där de forskare (och lärare) som har acceptans inom
diskursen, via nämnda rapporter, på särskilt uppdrag, indirekt presenterar ett
underlag för politiker att agera utifrån för att styra den framtida färdriktningen.
De forskare (och lärare) som anlitats för uppdraget, bör samtidigt ligga steget
framför och möjligen, genom sina frågor, redan vara på väg in i något nytt
eller annorlunda. Två frågor som rimligen följer av detta är: Vilka kunskaper
behöver lärarna som undervisar i läs- och skrivlärande? Är det så att de lärare
som arbetar med läs- och skrivundervisning fortsättningsvis, via sin utbildning,
kommer att ha de kompetenser som efterfrågas?

I praktiken betraktas läs- och skrivundervisning som ett fält där det finns
betydligt fler longitudinella studier och forskningsresultat med fokus på
läsning än på skrivning. Liberg efterfrågar forskningsinsatser inom skrivfältet
och förordar samtidigt en syn på skrivande som tycks överensstämma med
Björns och Widebäcks förklaringar i termer av samtal, upptäckt och process.
Men också med Lindahls syn på barnet som ett kunskapande subjekt vilket
jag menar styrks av såväl Fahlén som Löfstedt.

Mina resultat visar att forskare väljer att fokusera antingen på läsning eller
på skrivning. De visar också att det i såväl teori som praktik finns avgörande
skillnader mellan hur de olika områdena förklaras och hanteras. I min
sammanfattande reflektion av den inledande beskrivningen av forskningsfältet
tycker jag mig ha kunnat styrka att läsning och skrivning kan ses som två
skilda diskurser. I kapitel två tydliggörs den diskursiva gränsdragnigen genom
att avhandlingsmaterialet indelats utifrån författarnas ämnesval. Under
läsningens gång skärps diskursernas konturer genom författarnas teoretiska
val, resultat och diskussioner. Min analys visar att läsning och skrivning är
två skilda diskurser där användningen och tolkningen av begrepp inom
respektive fält är olika.

Jag har alltså funnit ett splittrat forskningsfält. Läs- och skrivundervisning
utgör inget enhetligt didaktiskt eller ämnesteoretiskt område som enkelt
kan definieras vare sig vi talar om disciplinär tillhörighet eller praktisk
tillämpning. Framför allt tycks det som om forskare som valt att undersöka
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företeelser kring läsning och läsundervisning, respektive skrivning och skriv-
undervisning är hänvisade till, eller väljer att hänvisa till, delvis olika kunskaps-
områden. Det finns en gemensam uttalad ambition och ett krav på att barnet
erbjuds ett balanserat närmande till skriftspråket. Delade interaktiva läs-
och skrivupplevelser, lärarstöd och självständiga elevaktiviteter ska utveckla
effektiva strategier hos barnet som innefattar såväl semantiska som gramma-
tiska, fonologiska och grafiska nivåer. Instruktionerna till barnet ska ges
utifrån barnets behov och språkliga förutsättningar. Förslagen omfattar vidare
förklaringar kring betydelsen av mening, som bland annat omfattar textens
och kontextens värde för en gynnsam skriftspråksutveckling. Läsning och
skrivning kan eller bör, enligt de föreslagna rekommendationerna från framför
allt Myndigheten för skolutveckling, och i förekommande fall även bland
avhandlingsförfattarna, hanteras som parallella skriftspråkliga aktiviteter.

Läsning
De forskare som valt att på olika sätt beröra läsundervisning och läsinlärning,
tycks alltjämt befinna sig under påverkan av att fältet delvis är, eller åtminstone
har varit, minerat. Antingen undviker forskarna att direkt hantera metodfrågor,
eller också väljer de att föra fram mer försonliga argument för att det ena eller
andra läsmetodiska undervisningsinslaget har ett berättigande. I en till synes
stor och avgörande sakfråga verkar författaren vara överens: läsning omfattar
kunskaper om och färdigheter i avkodningsprinciper. För svenskt vid-
kommande är detta knappast kontroversiellt. Sannolikt får skolbarn i Sverige
en läsundervisning som omfattas av såväl bokstavskännedom som avkodnings-
principer. Den underliggande, och fortfarande känsliga frågan tycks handla
om i vilken ordning, i vilket/vilka sammanhang och i vilken omfattning
detta sker. Ytterligare frågor, som i grunden förblivit obesvarade, är på vilka
lärteoretiska grunder läs- och skrivundervisningen bedrivs eller skulle kunna
bedrivas. Jag menar att en orsak till detta är att de läsmetodiska diskussionerna
trivialiserats genom att företrädarna för den ena eller andra positionen tilldelats
eller antagit roller som handlar om att de föreräder antingen en vetenskaps-
teoretisk eller ideologisk position.

Danielssons forskningsbidrag blir i sammanhanget intressant. Hon tycker
sig kunnat se att barnet självt utnyttjar olika lässtrategier som famnar såväl
”bottom up”- som ”top down”-principer, alltså en växling mellan avkodnings-
nivåer och semantiska strategier när de tar sig an en skriven text. Danielssons,
liksom Nyströms och Sandström Kjellins resultat visar att barnets språkliga
erfarenheter intimt hör samman med dess möjligheter att också internalisera
principerna för skriftspråket. Ovanstående bekräftas av Myndigheten för
skolutveckling.



276

Att läs- och skrivdiskursen i själva verket kan tänkas inrymma både en läsdiskurs
och en skrivdiskurs har överhuvudtaget inte diskuterats av forskarna. När
Hjälme reder ut den läsmetodiska frågan genom att se fler likheter än
skillnader mellan de oförsonliga paradigmen, menar jag att om hon valt att
också diskutera skrivandets betydelse i sammanhanget, hade troligen också
resultatet kommit att se annorlunda ut. De metoder som hon jämfört, Witting
och LTG, har stora olikheter vad gäller didaktiska val och då framför allt med
avseende på skrivlärande och skrivprocess.

Hjälmes, liksom Ahls, avhandling visar att forskares tidigare fokus på läs-
metoder på ett olyckligt sätt bidragit till ett mytskapande. En sådan myt
handlar om de övertolkande sambanden mellan politisering, relativism,
vänta-och-se-attityder och ”top down”-principer som ska förstås i förhållande
till ”bottom up”-principer, vetenskaplighet och kontroll.

Läsforskarna ger signaler om att de företräder en kompromisslösning som i
sig också tydliggör det faktiska klimatet, eller låt säga handlingsutrymmet
inom diskursen. Den omsluter den vetenskapligt underbyggda och politiskt
förankrade idén om konsensus kring läs- och skrivfältet, vilken visat sig handla
om något mer än enbart förebyggande åtgärder mot läs- och skrivsvårigheter.
Myndigheten för skolutveckling och Skolverket ger rekommendationer för
läs- och skrivundervisningens teori och praktik. I förlängningen berörs också
lärarutbildning. Myndigheten för skolutveckling uttrycker tydliga krav på
att läsundervisningen ska bedrivas under ordnade och kontrollerade former.
Nämnda ordning och kontroll har sin grund i lärarens uppgift att skapa
förutsättningar för en god läsutveckling för det enskilda barnet. En god
undervisning utmärks av planering, tydlighet, struktur och meningsfullhet.
För att uppnå detta ska läraren utgå från så kallade stödstrukturer för lärande,
det vill säga tillvarata barnets sociala och kulturella bagage. I detta innefattas
barnens språk, personliga erfarenheter, kunskaper, färdigheter och intressen.

Barnets läsutveckling förklaras, genom ovan nämnda krav, höra samman
med lärarens undervisningskompetens, som bland kommer till uttryck genom
undervisningens utformning. Underförstått, det personligt kompetenta
barnet anses inte sällan brista i kompetens ur ett uttalat skriftspråkligt
perspektiv. De problem som kan uppstå är av generell karaktär. Barnets
erfarenhet förväntas röra sig i en redan uttänkt riktning.  Barnet som lär sig
läsa kan följaktligen väntas utöva aktiviteten via språkliga ingångar som
det, helt eller delvis, är främmande för och följaktligen heller inte behärskar.
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En rekommenderad strategi, för att ta reda på hur undervisningen för den
enskilda eleven fortsättningsvis ska gå till, är att till att börja med göra en
noggrann diagnosticering av barnet. De klassdiagnoser som vanligtvis före-
kommer ger svar på om barnet behärskar de enskilda bokstavsljuden, om
det kan sammanljuda och om det klarar av att identifiera de olika ljud som
ingår i kortare ord. Genom diagnosen anses läraren få ett tillförlitligt underlag
för snabb kategorisering, sortering, och jämförelse inom barngruppen. Allt
för att ta rätt på om barnets kunskaper och färdigheter ligger inom en acceptabel
nivå eller om förebyggande eller restaurerande åtgärder bör sättas in. Det är
någonstans här, efter det att barnet diagnostiserats, som klassläraren, via
forskning, hänvisas till mer allmänna pedagogiska rekommendationer. Dessa
kan exempelvis handla om betydelsen av att läraren är lyhörd inför eleven
och flexibel i metodval. Läraren ska vidare ha förmåga att skapa förutsättningar
för kommunikation och dialog och följa upp konsekvenserna av sina val genom
att reflektera över sina didaktiska handlingar.

Läraren som undervisar barn i läsning ska visserligen se sig själv som en
professionell auktoritet, men vad är han eller hon professionell på? Vad är
kunskapsobjektet? Och återigen vem äger tolkningsföreträde för hur detta
ska hanteras om och när det väl har identifierats? Forskarnas beskrivningar
och förklaringar gör klart att lärare som bedriver läs- och skrivundervisning
i formell mening har svag yrkesmässig kompetens och autonomi, särskilt i
de fall när uppnådda resultat inte motsvarar förväntningarna. Här kan
urskiljas en tendens till en samvarierande rörelse som leder bort från den
undervisande klassläraren. När lärarens kompetens tolkas som att den inte
längre räcker till så hänvisas läraren till en specialpedagogisk kompetens.
Och eftersom det är barnet som i någon mening har brister anses det vara i
behov av mer specifikt strukturerad färdighetsträning som, om resurser finns,
erbjuds utanför den ordinarie klasslärarundervisningen genom att special-
pedagogisk resurs sätts in. Oavsett förklaring blir konsekvensen densamma.
Klassläraren hänvisas till ett stöd som ligger, eller anses ska ligga, utanför
lärarens eget kompetensområde. Av detta följer, som redan framkommit,
att läsfältets ännu starka förankring i en medicinsk och psykologisk ”egenskaps-
diskurs” också indirekt utgör ett kritiskt ifrågasättande av klasslärarens
didaktiska kompetens. I den läsdiskurs som här identifierats framstår klass-
läraren, trots eller på grund av dubbla signaler, som den stora förloraren i
förhållande till andra yrkeskategorier med undervisningsinflytande.

Symtomatiskt, men också paradoxalt med avseende på den framskrivna styrkan
i det specialpedagogiska fältet, är att de riktigt ”goda” undervisningsexemplen
befinner sig utanför dagens ”läsfält” som undervisnings- och lärandediskurs.
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Jag syftar här på att TV-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”
från tidigt 70-tal framhålls av Myndigheten för skolutveckling, med referens
till erfarna lärare, som ett pedagogiskt föredöme. Också i kravet på att barnen
tidigt får möta god litteratur med ett intresseväckande och rikt innehåll,
framgår att läraren i förhållande till exempelvis bibliotekarien brister i (ämnes)-
kompetens. Den framtagna kunskapen kring läs- och skrivundervisning
framstår i sammanhanget både fragmentarisk och stringent. Det fragmentariska
eller ofullständiga uttrycks särskilt genom rapportens empiriska exempel.
Det stringenta eller konsekventa ligger i att det finns en tydlig indikation
på att läraren behöver en forskningsförankrad och didaktiskt tillämpningsbar
språkbegreppskompetens.

Bland de forskare som primärt behandlat aspekter på läsning, läsinlärning
och läsundervisning, förklaras skrivning och stavning dels som ett färdighets-
tränande moment, dels som ett erfarenhetsbaserat moment som bör ingå
som en naturlig del i läsning och läsundervisning. I det senare finns en tydligare
överensstämmelse med de rekommendationer som framförs av Myndigheten
för skolutveckling, det vill säga att skivandet bör utgå från barnets tidigare
erfarenheter i en upptäckande och kreativ lärmiljö.

Läsforskarna visar inget intresse för att bilder på ett gynnsamt och mer
grundläggande sätt hör hemma i dessa undervisningssammanhang. En
förklaring till detta ointresse kan höra samman med redovisade förställningar
om bildens mångtydighet, som bland annat kan leda barnet bort från den
nödvändiga avkodningsstrategin. Inte desto mindre redovisar flera av för-
fattarna egna resultat från diagnostiska läsprov där bilder ingår som
obligatoriska inslag för att bekräfta huruvida barnet förstått eller inte förstått
innehållet i den lästa diagnostexten. Här kommenteras varken bildernas
uttryck eller innehåll. Undantagsvis nämner forskarna att läraren använder
sig av färdighetstränande material, läsplanscher och läsläror i sin undervisning,
men utan att vidare diskutera innehållet i, eller utförandet av, de bilder som
avses. Allmänna principer för hur och varför bilderna används, eller hur
och varför de skulle kunna användas, diskuteras inte. Författarna ger i före-
kommande fall exempel på att barnen ritar bilder i samband med färdighets-
tränande moment eller som avkopplande förströelse. Ett par forskare antyder
också parentetiskt att det kan vara positivt för barnen att de får rita bilder,
detta utan att de går vidare in i ett resonemang för att mer ingående proble-
matisera varför. Begreppen normativ, styrande och vertikal kommunikation
beskriver bildens tilldelade funktion inom läsdiskursen.971

971 Angående det vertikala och horisontella medieringsbegreppet se Marner, 2005,
s. 114-144.
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I spåret ”Skriftspråk och läsning” tycker jag mig alltså notera ett återkommande
krav på att läraren ska kunna se och skapa progression, inordna, ordna upp och
rätta till. Inom diskursen används bilder som barnet måste uppfatta entydigt
för att de enligt författarens och illustratörens intentioner ska kunna stödja
och bekräfta texten såväl i den traditionella läsläran som i läsdiagnosen.
Syftet med bilder blir i sammanhanget strikt begränsat och instrumentellt.
Bilderboksforskarna Rhedin och Nikolajeva befattar sig inte med läsläran
när de presenterar sina olika bilderbokskoncept. Läsläran avfärdas helt kort
av Rhedin som pedagogisk text, ”särbilderbok” och ses därför inte som ett
estetiskt objekt.972 Läsforskare som Witting, Leimar och Protheroe ser svårig-
heter med läslärans bilder på grund av den entydighet som eftersträvas är
svår att uppnå. I båda fallen tycks det som om att det är syftet med bilden
som ställer till problem, inte bilden i sig. Problemet handlar då, som jag ser
det, om att idén med det traditionella läslärekonceptet, men också läs-
diagnosens utförande lägger hinder i vägen för barnets förmåga att erfarenhets-
mässigt och intuitivt kunna förnimma, känna och uppfatta med sina sinnen.
Det tycks i sammanhanget som om estetiska aspekter av lärande måste stävjas
för att inte leda till bekymmer.

I mitt material återkommer kravet på en strukturerad färdighetsträning som
samtidigt förväntas leda till att barnet som lär sig läsa ska uppfatta meningen
med sin ansträngning. I vad jag valt att kalla läsinlärningens diskurs eller
läsdiskursen, förväntas läraren ha kompetens att avgöra och erbjuda, vad
barnet ska uppfatta som, ett meningsbärande och meningsskapande innehåll.

Skrivning
Även bland de forskare som intresserat sig för skrivande finns återgivna
exempel på aktiviteter och verksamheter som delvis speglar de förväntningar
som hör samman med ovan beskrivna läsinlärningsdiskurs. Jag tolkar det
som att ”läsdiskursen” bidrar med en begreppsläggning, som helt eller delvis
omdefinieras. Flera av författarna väljer att pröva just barns skrivande som
en aktivitet som föregår läsning och lästräning. Oavsett om författarna hämtar
sitt material från förskole- eller skolverksamhet finns dock ett gemensamt
drag, och det är att skrivande på ett annat sätt än läsning hanteras som ett
uttryck för en lekfull lärprocess där barnet genom upptäckt snarare än in-
struktion lär sig att uppfatta skriftkoden. Det tycks som om skrivandet i hög
grad, trots den konkreta produkten, likväl hanteras som en lärprocess. Barnets
skrivförsök betraktas och behandlas ofta som ett konkret uttryck för barnets
egen förmåga till igenkänning och hypotestestning. Barnens tidiga skrivförsök

972 Begreppet ”särbilderbok” återfinns i Rhedin, 1992/2001, s. 212.
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med ständiga avvikelser från skriftspråksnormen behandlas snarare som ett
naturligt moment än som ett problem, eller som ett uttryck för att barnet
brister i precision inom vad jag redan här benämner skrivlärandets diskurs
eller skrivdiskursen.

Här, liksom inom läsdiskursen åberopas också lärarnas stödstrukturer, men
i och genom skrivprocessen tas i än högre utsträckning hänsyn till barnets
egen förmåga att kunna känna igen, bearbeta och upptäcka. Talet, skrivandet,
tecknandet eller målandet hanteras som en artikulerad kunskap och som en
intellektuell och praktisk färdighet. Oavsett om det handlar om skriven text
eller om bilder, leder detta till en viss intresseförskjutning från form  (uttryck)
till innehåll, vilket tycks vara svårt att didaktiskt hantera. Det kan därför före-
komma en antydan till diskrepans, men också ambivalens mellan författarnas
teoretiska perspektiv, det tolkade resultatet och den efterföljande diskussionen
av den verksamhet som undersökts. En rimlig förklaring kan vara det som
Asplund beskriver som ett uttryck för aspektblindhet. Det vill säga att den
diskurs som dominerar tenderar att bidra till osynliggörande. Ytterligare en
förklaring hör troligen samman med forskarens etiska ansvar inför informan-
terna.

Flera av forskarna beskriver en verksamhet som både är och inte är en del av
den ovan beskrivna läsdiskursen. Trots lärarnas uttalade ambitioner och
strävanden i en riktning från den implicita läsdiskursen, så har den likväl en
klar inverkan också på förskolans verksamhet. Detta framgår konkret när
nödvändigheten av begreppet språklig medvetenhet förklaras. Skrivning som,
enligt vad som framgått, hittills haft en vagare forskningsmässig uppbackning,
betraktas inom förskolan inte i samma utsträckning som läsning som en del
av en inmutad och i viss mening negativt laddad skoldiskurs.

Vad gäller begreppsläggning i förhållande till skrivandet finns som framgått
färre direktiv, regler och varningar till vaksamhet än vad som av tradition
tycks förekomma inom läsdiskursen. Detta gäller alltså oavsett om vi nu
talar om skrivning enbart som skriftspråkförberedande aktivitet eller som
en del av läsundervisningen i skolan.

Det tycks som om skrivdiskursen, utifrån andra premisser än vad som gäller
för läsningens diskurs, är i behov av förklaringar kring vad som utgör själva
kärnan i lärarens kompetens. Det finns en förväntan och ett krav på att läraren
ska stimulera nybörjaren till att själv vilja och finna mening i att skriva.
Läraren ska också fortsättningsvis kunna tillvarata och vidareutveckla barnets
tidiga skriftspråksförsök. Med hänvisning till det tidigare, att skapa mening,
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ges kommunikations- och lärteoretiska argument företräde: Barnet ska,
utifrån sitt språk och sin erfarenhet uppmuntras till att uttrycka sig via text
(och bild). I det senare är läraren hänvisad till att hantera skriftspråks-
aktiviteten som ett färdighetstränande moment. Här finns då att tillgå läs-
diskursens genomarbetade och tydliga ”listningar” på förekommande avvikelser
från skrivskriftspråksnormen med exemplifierade auditiva, visuella och moto-
riska felsökningar från ljud och bokstavsnivå till ortografisk och semantisk
nivå.

Vad gäller Bildspråk och textskapande, som diskuterats här ovan, finns en
förskjutning från läraren som huvudsaklig tillrättaläggare till att också barnet
ska kunna se och skapa progression, inordna, ordna upp och rätta till. Det
finns, som jag uppfattar det, en tydlig framskrivning av och tillit till barnets
erfarenhet som stödstruktur. Utgångspunkten tycks vara att barnet som skriver,
redan genom skrivandet som handling, är medvetet om att det står för texten,
både som text och som ett meningsbärande innehåll. Skrivandet får i det
perspektivet en tydlig funktion att fungera som en kommunikativ akt.
Skrivandet visar då också att barnet har uppfattat den grundläggande principen
att ord är uppbyggda av enskilda språkljud och grafem som har sin motsvarighet
i böckernas texter. Här liksom i samband med läsning tilldelas läraren en
viktig funktion som igångsättare av den meningsskapande aktiviteten. Det
förekommer också andra beskrivningar där barnet självt är det menings-
skapande, då som en konsekvens av antingen en initialt lärarledd aktivitet
eller en aktivitet som fullt ut har initierats av barnet självt. I dessa exempel
tydliggörs direkt eller indirekt att orsak och verkan inte är möjliga att särskilja
från vare sig sinnesintyck, intellekt, eller uttryckt tanke.

Bilder förekommer och behandlas som en reell, men också övergående,
funktion i skrivprocessen. Bilden används främst som ett komplementärt,
illustrativt medium i samband med den skrivna texten. Barnets förmåga att
uttrycka sig i bilder ses åtminstone initialt som en naturlig del av skrivandet.
De olika studierna visar att lärarna visserligen bejakar bilden som ett viktigt
medium där barnet kan uttrycka sin erfarenhet och sina intressen. Samtidigt
har de lärare som är informanter i avhandlingarna, inom de olika verksam-
heterna, vaga kunskaper om bildens didaktiska funktion i skrivundervisningen.
Med andra ord, kunskapen om bilder i såväl läs- som skrivsammanhang är
begränsad. Myndigheten för skolutveckling uttrycker åtminstone en ambition
i annan riktning, detta genom att i särskilt kapitel, behandla bildens betydelse
i den här aktuella kunskapsöversikten kring läsning och skrivning. För att
kunna diskutera olika medieringsformer också i läs- och skrivsammanhang,
behandlas i rapporten betydelsen av att tillämpa ett vidgat textbegrepp.
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Ambitionen, visar det sig, har ännu en vag förankring inom framför allt läs-
diskursen. Detta bekräftas både genom rapportens innehåll i övrigt liksom
i avhandlingar med starkare fokus på läsning.

Diskursernas möte i och genom bilden
Av beskrivningarna ovan tycks det som om såväl läs- som skrivfältet gemensamt
omfattas av idén om konsensus kring balanserade läsprogram. Detta samtidigt
som de olika diskurserna bidrar med olika aspekter av vad en balanserad
läs- och skrivdidaktik bör innefatta. Läsforskningens starkaste bidrag är framför
allt förklaringar till vad läsning är. Av detta följer också förklaringar till hur
undervisningen bör gå till utifrån parallella orsaksförklaringar till varför det
kan uppstå en diskrepans mellan undervisningsinsats och det faktiska utfallet.
Skrivforskningens främsta bidrag är den kommunikativa aspekten av skrift-
språklighet med en betoning på att barnet via erfarenhet, dialog och upptäckt
lär sig att skriva. Jag tolkar ovanstående som en konsekvens av att läsning
inte sällan kommit att handla om utövning av teknisk skicklighet. Skrivning
däremot har snarare kommit att handla om övning i teknisk skicklighet.973

I läs- och skrivsammanhang förväntas barnet kunna hantera bilder, det vill
säga att läsa, tolka och förstå andras bilder och själv kunna skapa egna bilder.
I den meningen skulle vi kunna säga att barnet indirekt tillskrivs en viss
informell kompetens som innefattar både kunskaper om bilder och färdigheter
i att framställa bilder. Bilder har i skriftspråkliga sammanhang framför allt
en språklig funktion att illustrera och komplettera den skrivna texten, men
också att skapa ett lekfullt eller roande inslag möjligen indirekt med bilder-
bokens konceptioner som förebild. När bilder förekommer i exempelvis
läsläror tillämpas grundantagandet att barn redan har rika och varierade
erfarenheter av bilder. Forskarna Rhedin och Nikolajeva bekräftar detta via
deras forskning kring bilderboksmediet. Magnusson sammanställning av
bildberättandet i den tecknade seriens form utgör ett annat exempel.

Det finns som redan framgått en stark tilltro till att bilden, när den bland
annat ingår i läsläror och diagnoser, ska kunna uppfattas och tolkas på ett
enligt författaren förutbestämt, entydigt sätt. Genom formell inskolning via
läromedel är det troligen också möjligt att till viss del träna barnen i att uppfatta
ord-/bildkombinaten på det sätt som diagnoskonstruktören avser. Konstruk-
tören arbetar utifrån principen att inte medge att texter i sig kan inbjuda till
olika tolkningsmöjligheter, och att text och bild tillsammans kan utgöra

973 Angående distinktionen övning och utövning av teknisk skicklighet, se Dewey,
1922/2005, s. 75.
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ytterligare expanderande och komplexa system för meningsskapande genom
association och konstruktion. Ingen av de berörda avhandlingsförfattarna
diskuterar för övrigt andra aspekter på den estetiska skönlitterära barn- och
bilderboken än att den är viktig för att stimulera barns fortsatta läsutveckling.
Det färdighetstränande syftet tenderar att skymma de pedagogiska erfarenhets-
och kulturella bildningsaspekter som innefattas i exempelvis Malmgrens
svenskämneskonceptioner.

Beroende på vad vi avser med bilders användning i såväl läs- som skriv-
sammanhang kan bilden antingen tolkas som en försvårande omständighet
eller en resurs. Utgår vi från att det inte finns en påvisbar korrelation mellan
läsförståelse och avkodningsprinciper så ställer också bilder till bekymmer.
Bilden kan då som förklarats bidra till att leda barnet bort från effektiv
avkodning. Tillämpar vi läsdiagnosens princip att det finns ett ”ett-till-ett-
förhållande” mellan bild och text kan, menar jag, även det vara problematiskt.
Åtminstone om vi ensidigt utgår från och tolkar in att det är läsförmågan
eller lässtrategin som diagnosen mäter.

Utgår vi från att det visuella språket, i olika bildmöten, där barnen läser, ritar,
berättar och skriver med papper och penna eller tangentbord och skärm kan
stimulera och förstärka skriftspråkprocessen, krävs att vi hanterar bilden
utifrån dess villkor. I den ena läsläregenren som jag här redovisat förekommer
såväl symmetriska som dubblerande beskrivningar där bilden förväntas fungera
på textens villkor. Inte sällan finns en inbyggd intention som handlar om
att barnet ska läsa och tolka bilden som en bekräftelse av ett enskilt bokstavsljud:
s som i sol och m som i måne. Här finns ett starkt inslag av föreskrivande
och instrumentell betingning. Den andra genren har stora likheter med
bilderbokens konceptioner, som utöver symmetriska och dubblerande
beskrivningar svarar mot dess expanderande koncept. Det vill säga att narra-
tionen fullbordas i och genom bild- och textmötet. I arbetet med dessa böcker
finns tydliga inslag som hör samman med igenkänning, upplevelse, under-
sökning och upptäckt. Dessa inslag har visserligen också relevans för den
föregående beskrivningen, men skillnaden är då att det redan är förutbestämt
vad barnet ska känna igen och upptäcka. Den föregående läslärans koncep-
tion utgår från entydighetsprincipen att barnet i realiteten redan måste kunna
vad det förväntas lära. Primärt ett enskilt språkljud. Den senare utgår från
bildtextkonceptionens mångtydighet som inbegriper en förväntan att denna,
via upplevelse och igenkänning, via en semantisk och grammatisk nivå också
ska leda barnet till uppmärksamhet på bokstäver, stavelser och ljud.



284

Via min uppmärksamhet på bilden i läs- och skrivsammanhang har jag kunnat
visa att kompetensbegreppet med fokus på kunskaper om och färdigheter i
kan diskuteras ur både ett undervisnings- och ett lärandeperspektiv. Visuellt
språk tillskrivs huvudsakligen en ytlig och övergående erfarenhetspedagogisk
funktion i läs- och skrivsammanhang. Kunskaper om och färdigheter i bild-
användning ligger inte inom ramen för diskursens uttryckta kompetens-
område trots att bild och text inom vår kultur är starkt sammanlänkande. I
framför allt läsinlärningssammanhang tycks det ställa till bekymmer att ord
bild har en gemensam semantisk funktion trots att teckentyperna skiljer sig
åt. Bilden har sannolikt för nybörjarläsaren ett högre och mer komplext
igenkänningsvärde än det skrivna ordet. I det traditionella läslärekonceptet
och i läsdiagnosen utnyttjas barnets bildvana framför allt i instrumentellt
och begränsande syfte.

Genom begreppet ”bildspråklig medvetenhet” aktualiserar Ahlner Malmström
potentialen i en samverkan mellan de olika betydelsesystemen på ett metaplan.
Hennes utgångspunkt är att via begreppet språklig medvetenhet vidare
undersöka bildmediets metaspråkliga nivåer avseende exempelvis stil, funktion
och kontextualitet. När barnet gestaltar en komplex händelse via bilder,
bekräftar bilden i sin tur att barnet spontant klarar av att pendla mellan uttryck
och innehåll. Jag menar därför att barnet kan sägas ha metaspråkliga insikter
som via bilden, i talsituationer, kan tillvaratas också i läs- och skrivsammanhang.

Barnet betraktas i informell mening som en kompetent eller åtminstone
spontan bildanvändare. Det vill säga barnet förväntas kunna förstå, tolka
och själv använda bilder i olika undervisningssammanhang där det pedagogiska
syftet kan vara något annat, till exempel att träna läsning eller skrivning. I
de empiriska exempel som här lagts fram visas att barn kan använda en tämligen
välintegrerad dialogisk tillämpning av ikoniska och konventionella tecken.
De bilder som här analyserats utmärks av att de alla innehåller inslag som
kan diskuteras i termer av metafiktion, förstärkning, emotiv laddning, relevans
och språklig och idémässig association, begrepp som används av bildboks-
och andra medieforskare. I barnets tillämpning av bild- och textrelationers
överskridande funktioner tycks det som om intentionen är överordnad kon-
ventionen. Utifrån mitt resonemang kring begreppen ”meaning” och ”sense”,
skulle detta kunna vara ett konkret uttryck för att barnet både förstått något
och tillskrivit detta någon mening. Barn tycks kunna hantera bild-/textmöten
med inslag av såväl upptäckt som humor. I exempelvis exemplet med ”att
vara gammal som gatan”, finns likheter med det kontrapunktiska och främ-
mandegörande tilltalet. Barnet utnyttjar tecknen som verktyg via sin erfarenhet
och upptäckande kombinationsförmåga. Barnet ”leker” med den bokstavliga
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och överförda betydelsen av begreppet och utnyttjar på så sätt den expande-
rande dynamik som här skapas genom en avancerad tillämpning av ord-/
bildkombinat. Med Lunds terminologi kan vi tala om en kommenterande
och adderande integration.974

Vi befinner oss i en mediekultur som, oavsett hur vi förhåller oss, oundvikligen
medför en ny agenda för framställnings- och presentationsformer som tycks

föränderliga intermediala kommunikationsmönster som vi därmed har att
hantera är redan bekanta för, och möjligen också punktuellt internaliserade
hos, de barn som kommer till skolan för att lära sig och ytterligare fördjupa
sina kunskaper och färdigheter i läsning och skrivning. I den agenda som
jag här talar om kan text inte längre enkelt beskrivas i termer av linjär ordning.
Barnet har lärt känna hypertexten via framför allt datoranvändning. Potentialen
i hypertextens rörlighet har i själva verket stora likheter med bildens rumsliga
uttryck. Jag kan också se potentialen i den konventionella läslärans upplägg
i kombination med hypertextens idé om allt inte ska läsas av alla, och inte
heller nödvändigtvis i en bestämd ordning. Det vidgade textbegreppet som
ett didaktiskt grepp skulle då bättre kunna utnyttjas via såväl medieringens
uttryck som innehåll.

Enigt min bedömning kan barnet som kommer till skolan både klara av att
rita ord och att skriva bilder samtidigt som det lär sig tänka på skriftens villkor.
Det, barnet, kan fungera som en innovativ språkskapare där läsfärdigheten
möjligen kan ses som en konsekvens av skrivning, likaväl som att skriv-
färdigheten kan ses som en konsekvens av läsning. Bilden tycks i samman-
hanget, inte minst i kombinationen med litteratur, kunna fungera som ett
sinnligt och intellektuellt stöd för lärande, men också som ett uttryck för
och en konsekvens av lärande med hänvisning till skrivandets diskurs och
de bilder som här analyserats. De båda diskursernas framskrivning av lärarens
roll som ställningsbyggare tycks i själva verket svara för olika innebörder
inom de olika diskurserna. En rimlig förklaring till detta kan handla om
huruvida utgångspunkten är att barnet förväntas lära sig något som det
ännu inte behärskar, (läsdiskursen), eller om barnet lär sig via att redan
behärska, (skrivdiskursen).

Läsdiskursen har i mycket kommit att handla om prevention. Läraren ska,
genom diagnostisering och upptäckt i ett tidigt skede, ha redskap för att
kunna kartlägga den enskilda elevens, men också gruppens kunskaper och

974 Lund, 1982, s. 13 angående det litterära verkets utformning.

kunna förklaras i termer av såväl funktionell som kulturell anpassning. De
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färdigheter. Skrivdiskursen däremot utmärks snarare av fokus på intervention.
Läraren ska genom dialog och interaktion utnyttja och tillvarata individens
och gruppens utvecklingspotential. Det tycks som om läsdiskursens förkla-
ringar kring såväl aktiviteten som villkoren för aktiviteten och resultatet av
aktiviteten skriver fram att kravet på lärarens kompetens är odiskutabel sam-
tidigt som den ifrågasätts. Inom skrivdiskursen diskuteras lärarens kompetens
i avtagande grad med att barnets kompetens i motsvarande grad skrivs fram.

Bilder förkommer i läsläror, läsdiagnoser och i barnens eget berättande,
men kunskaper om bilder har som framgått låg prioritet inom dagens läs-
diskurs.

Även om läsdiskursen idag ger intryck av att vara tämligen klar och samman-
hållen, tycks det som om vi befinner oss i ett brott där läsdiskursens psyko-
logiska orsaksförklaringar kring framför allt villkoren för läsaktiviteten tenderar
att kompletteras med en starkare betoning på skrivdiskursens språkliga,
litterära och kommunikationsteoretiska förklaringar. Dessa områden har som
jag uppfattar det, fortfarande en oklar förankring inom nämnda diskurs.
Av ovanstående följer att det inte minst inom lärarutbildning krävs en fortsatt
inventering och ett synliggörande av vad som kan eller bör innefattas i läs-
och skrivfältet som ett helt, men också komplext ämnesdidaktiskt område.

Avslutande reflektioner
Allt eftersom mitt arbete har fortgått har jag indirekt kunna styrka påståendet
att upptäckten redan är närvarande i de frågor som ställs. Bakom varje
forskningsfråga inryms nya frågor som uppstår genom de svar som ges. Svaren
på frågorna avgörs av att dessa också inbegriper vem som frågar och vem som
blir tillfrågad, men också när någon blir tillfrågad och i vilket sammanhang.
Utifrån min förståelse utgör detta i sig ett argument för att alla tolkande
moment i dubbel mening gynnas av krav på genomskinlighet, dels för rimliga
krav på trovärdighet, dels för att diskussionen konstruktivt ska kunna fortgå.

Jag har i mina läsningar av mitt empiriska material använt min egen för-
förståelse, men också ”utanförståendet”, som hävstång för att, som Bachtin
förklarar, ställa frågor och därmed få till stånd en dialog mellan innebörder
av det som redan är accepterat och det som ännu kan tyckas främmande.975

Områdets komplexitet har lett till ständiga påminnelser om mina kunskaps-
mässiga tillkortakommanden som genom nya upptäckter kunnat vändas
till dess motsats. Jag har i mina läsningar av de olika texterna lånat ord och

975 Bachtin, 1997, s.12-13.
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begrepp, men också tankebyggnader och meningskonstruktioner. Lånet får
härmed ses som återfört till en ny text, men i en ny kontext. Genom att
sammanlänka olika texter till ett nytt sammanhang, en jag vill kalla hypotetiskt
alternativ diskurs, tillämpar jag i direkt handling förklaringen om tolkning
som potentiell möjlighet till såväl upptäckt som uppfinning.

Som framgått, har jag valt att lyfta fram ett grundläggande, men också i
forskningssammanhang problematiskt antagande, som handlar om att vi
alla i någon mening styrs av redan förvärvade vanor. Vi äger alla en interna-
liserad disposition som också kan relateras till våra handlingar. Detta utesluter
inte att våra handlingar innehåller moment av reflektion som i sin tur kan
resultera i ett antingen uttalat eller outtalat medgivande, men också i ett
uttalat eller outtalat motstånd. Medgivandet hör samman med olika nivåer
av överensstämmelser. Motståndet kommer av att något inte riktigt stämmer
överens med våra anpassningar eller omdömen och förväntade eller intuitiva
strukturer. Vi får då svårare att uppfatta eller att acceptera en händelse eller
innehållet i något som sagts eller på annat sätt medierats. Jag menar alltså,
oavsett syfte, och oberoende av om vi hänvisar till en individuell nivå, eller
en verksamhets- eller strukturell nivå, att vi aldrig kan bortse från att vi
själva hanterar beskrivningar och analyser som bär på inslag av iförvägvetande.
Detta kan i sig ses ett uttryck som kan svara mot Deweys och Polyanis klar-
görande om erfarenhet, kontinuitet och förvärvad disposition; Peirces och
Asplunds förklaringar om immanens och förgivettaganden; och Ugglas
tillämpning av begreppet privilegierade tankekollektiv. Härifrån är steget
inte långt till Gadamers och Sandströms syn på vetandet som ett uttryck
för bekräftad erfarenhet eller införlivad intuitiv förväntan. Oavsett syftet är
att diskutera skolans praktik, utbildningspolitik eller mer precist läs- och
skrivundervisning via pedagogisk forskning, så tycks vi inte, med särskild
hänvisning till Foucault och Fairclough, kunna bortse från att rådande ordning
tenderar att dölja att diskurser inom samma terräng ger olika innehåll.

Vetandet kan och kommer fortsättningsvis, utifrån ovanstående antaganden,
att ständigt omprövas. Nya medgivna erfarenheter leder till kvalitativt
annorlunda förståelser som i sin tur banar väg för individens sätt att handskas
med efterföljande situationer. Den i förstone givna tolkningen utifrån någons
preferenser och perceptuella omdömen nöts, enligt Peirce och Bachtin, ner
genom situationens inblandning med andra situationer, men också utifrån
nya perspektiv. Dessa i grunden dialogiska möten i, och genom, direkt och
indirekt mellanmänsklig kommunikation, utgör i sig potentiella lärande-
situationer.
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I mitt teoriavsnitt använde jag mig av exemplet när barnet knäpper sin kofta,
och reflekterande ställer sig frågan om det kan bli ett knapphål för mycket
och en knapp för litet. I projektet att utifrån mina forskningsfrågor hantera
och föra samman och undersöka elva fristående avhandlingsprojekt med
ett antal konkreta uttryck för utbildningspolitik, menar jag att ett och annat
knapphål för mycket och någon knapp för litet måste ses som en konsekvens
av projektet och samtidigt som en del av resultatet. Det handlar då om de
olikheter som i själva verket mejslar fram diskurserna. I vissa avseenden råder
en tämligen klar överensstämmelse i hur och vad avhandlings- respektive
rapportförfattare väljer att diskutera. I andra exempel kan citat eller hänvis-
ningar bidra till ett lösryckt eller för sammanhanget perifiert innehåll. Med
andra ord, knäppningen haltar inom diskursen. Citat, referat eller kommen-
tarer kan då till sitt innehåll framstå som kontraproduktiva eller fungera
som direkta motbilder till det som i föregående behandlas. I båda fallen får
utfallet ses som ett tolkningsbart resultat.

I mina försök att identifiera vad som utmärker det undersökta fältet har jag
rört mig inom de didaktiska rum, men också mellanrum som skapas genom
konfrontationen mellan: meningsaspekter på villkoren för och resultatet av
läs- och skrivundervisning som ett kulturellt kommunikativt och språkligt uttryck,
i en specifik samhällelig kontext, grundat i enskilda och kollektiva förståelser
och handlingar. Denna intertriad mellan ”Kommunikation och språk”, ”Sam-
hälle och kontext” och ”Förståelse och handling” kan ses som en samtidigt
förenande och särskiljande länk i mitt material. Min metod att ta mig an
mitt material har sin grund i en intuitiv strategi. När jag här talar om intuitiv
strategi, menar jag att jag i rörelsen mellan att veta och att inte veta, genom
medgivande och motstånd slutligen konfronterats med insikten om att de
delar som jag passat in också kommit att bidra till något nytt som jag själv
i formuleringen av mina forskningsfrågor inte fullt ut visste att jag efterfrågade.
Intertriaden tycks på så sätt inrymma det som på ett övergripande plan
sammansvetsar läs- och skrivdiskursen, och samtidigt på enskild nivå bidrar
till att visa på dess sprickor.

I min studie har jag utgått från att språket påverkar vårt (barnets) sätt att
tänka och agera. Språket både möjliggör och begränsar vetandet. Jag har
vidare uttryckt att användningen av språket och andra kulturella ”praktiker”
har betydelse för vad som händer med barnet som samhällsvarelse och individ.
Genom de olika avhandlingstexterna tycks det mig rimligt att hävda att
skolan som undervisningskontext bidrar till en socialisering genom såväl
funktionell som kulturell korrigering under inflytande av aktörernas, såväl
lärarnas som elevernas, individuella preferenser och den räcka av situationer
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i vilka individerna kan och tillåts agera. I den meningen skulle man kunna
hävda att den kulturella socialisering jag här talar om handlar om att både
den som undervisar och den som blir undervisad, genom olika medierade
förebilder, självständigt idémässigt och i konkret handling bearbetar och
omskapar sina egna ”efterbilder”. Dessa kan i sin tur i mötet med andra
antingen accepteras eller förkastas som just förebilder. Mitt resultat styrker
att det finns en risk för att barns språkutveckling begränsas till att framför
allt handla om läsning och skrivning, inte som en förutsättning för läsning
och skrivning i en vidare betydelse. Här avser jag framför allt barns eget
text- och meningskapande i och genom den mångfald av medieringsformer
som det redan känner till och prövat. Jag har utgått från att skriftspråks-
tillägnandet kan ses som både en meningsbärande och en meningsskapande
aktivitet som kvalitativt förändrar barnets förståelse. Barnet bidrar aktivt
till sitt eget lärande genom reproducerande och konstruerande erfarenhets-
baserade handlingar. Av detta följer med nödvändighet att undervisnings-
situationen och lärarens undervisningshandlingar är av betydelse för vad,
hur och varför? barnet lär.

Det finns alltid en risk för att om fokus läggs på skillnader, så kommer också
skillnader att uppkomma och i värsta fall ytterligare befästas. Jag har i min
beskrivning av de olika diskurserna samtidigt, menar jag, kunnat visa på
skillnaderna som ett uttryck för ett komplext både och. Det vill säga, även
om det ena ges företräde behöver det för den skull inte exkludera det andra.
Så har det till exempel visat sig att det tycks råda implicita antaganden kring
vad som är lek respektive arbete i förhållande till skrivning och läsning,
bildspråk och skriftspråk. Detta utesluter inte att det inom de olika diskurserna
finns inslag som beroende på definition och föreställningar, i situationen,
kan uppfattas både som lek och arbete. På individnivå avgörs det slutligen,
liksom för barnen i Svartsjö skola, om skolarbetets allvar verkligen uppfattas
som arbete eller lek, eller varför inte som lekfullt arbete, arbetsam lek, eller
lekarbete?976 Läs- respektive skrivdiskursen tycks på samma sätt erbjuda
kombinationsmöjligheter som, när de uppmärksammas och vidare proble-
matiseras synliggör såväl inkompatibla förgivettaganden som utvecklingsbara
möjligheter.

Avslutningsvis vill jag sammanfatta min studie med en bild och en text-
kommentar till bilden.

976 Exemplet med barnen i Svartsjö skola är hämtat ur Selma Lagerlöfs, Kejsaren av
Portugallien. Lagerlöf, 1914/1978. Jfr not 7 i kapitel I.
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Bild 18. Bilden är hämtad ur Helena Magnussons avhandling ”Berättande bilder”,
Magnusson (2005). Bildserien handlar om Vikke-Vire och är skapad av Oscar Jacobsson,
Norden, 1941 opag enligt författarens uppgifter.

Allt är kanske inte vad det omedelbart synes vara. En sådan insikt kan vara
både smärtsam och inspirerande. Genom mitt intresse för bilden har jag
kunnat visa på dess betydelse för att fortsättningsvis, i annan belysning,
kunna hantera läs- och skrivundervisning som ett breddat och samtidigt
genuint inkluderande kunskapsområde. Jag lånar ett citat av Dewey för att
styrka min tes: ”Ur empirisk synpunkt är ovisshet, tvivel, tvekan, tillfällighet
och nyhet verklig förändring som inte blott och bart är maskerad upprepning
av faktiska ting”.977 Redan befästa kunskaper kan med adderande perspektiv
leda till nya förståelser som i sin tur genererar såväl nya insikter som utsikter.

977 Dewey, John 1922/2005, s. 263.
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Summary

With the underlying purpose of contributing to the development of
knowledge in the field of reading and writing, I have initially described and
analysed the contents of the Swedish reading and writing discourse, and
then investigated more specifically the importance of pictures for children’s
acquisition of reading and writing. Through my initial survey and the sub-
sequent study, I have attempted to provide a picture of what knowledge still
seems to dominate in the complex field. I have been confronted with partially
different research paradigms, whose proponents have, indirectly or directly,
contributed to shaping the theory- and research-permeated documents of
education policy included in my material. These documents are official
reports that in the long term are intended to lead to implementation and
practical activities on different levels.

With different foci I made three readings of the first part of my study material,
which was divided into two tracks: “Written language and reading” and
“Pictorial language and text creation”. Through each reading, this part, which
comprises 11 theses, offered a new and qualitatively different encounter, which
resulted in both new and deeper knowledge. Pictures, which in themselves
were partially hidden in a number of described “situations”, successively led
to insights that proved partly to be outside my direct research questions.
When writing “situations” here, I use the word as an explanation of linguistic
events, irrespective of whether they mirror aspects of a reported actual event
or a theoretical explanation and analysis of the event or events. Through my
study I have been able to show that pictorial language and written language
have different functions and properties, but I have nevertheless chosen to put
the emphasis on the respective and sometimes coalescent possibilities of the
mediations rather than dwelling upon a deeper analysis of their different
values in hierarchical terms.

The Basic Structures of the Discourses
All in all, I think I have been able to see some clearly common elements in
my material. What I conceive as common elements are in particular general
demands for attitudes and strategies promoting learning: The teacher should
have a conscious basic view rooted in current research. S/he should have
both more specific and more general knowledge including a holistic view of
learning and teaching. For the purpose of goal fulfilment, the teacher should
act as a “scaffolder” and furthermore reflect on her/his own efforts and plan
for further action strategies in relation to the individual child or group of
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children. Shared interactive reading and writing experiences, teacher support
and independent work should develop effective process strategies in the child.
These comprise semantic as well as grammatical, phonological and graphic
levels. The instructions to the child should be given on the basis of the child’s
needs and linguistic preconditions. The proposals further include explanations
of the signification of meaning, which among other things comprise the
text’s and the context’s value for a favourable development of the written
language. Reading and writing can or should then, according to the recom-
mendations, be handled as parallel written language activities.

The teaching of reading and writing does not constitute a unified didactic
or subject theoretical field that can be easily defined, irrespective of whether
we speak of disciplinary affiliation or practical application. It seems as if
researchers who have chosen to investigate phenomena related to reading
and the teaching of reading, and writing and the teaching of writing respec-
tively, are reduced to, or choose to reduce themselves to, partially different
fields of knowledge. My analysis shows that reading and writing seem to
constitute different discourses, where the use and interpretation of concepts
are different in the respective field.

Reading
The researchers appear to be agreed on a seemingly great and decisive factual
issue: reading comprises knowledge of and proficiency in decoding principles.
As regards Sweden this is hardly controversial. Schoolchildren in Sweden
probably receive teaching of reading including both knowledge of letters
and decoding principles. The underlying and still sensitive issue seems to
concern in what order, in what context/s and to what extent this takes place.
Questions that have basically remained unanswered are on what theoretical
didactic basis the teaching of reading and writing is conducted or might be
conducted. I think that a likely reason for this may be that the discussions
of reading methods have been trivialised by the proponents of one or the
other position having been given or having assumed roles according to which
they represent either a scientific theoretical or an ideological position. That
in actual fact the reading and writing discourse can conceivably include both
a reading discourse and a writing discourse is not at all discussed.

Reading researchers indicate that they represent a compromise solution that
in itself also elucidates the actual climate, or let us say the scope of action
within the discourse. It incorporates the scientifically underpinned and
politically supported idea of consensus concerning the field of reading and
writing. The idea of consensus turns out to have been prepared through
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conflict-laden discussions of methods in combination with an interest in
preventive measures against reading and writing disability. The Swedish
National Agency for School Improvement and the Board of Education give
recommendations for the theory and practice of the teaching of reading
and writing. In the long term the education of teachers will also be affected.
The Swedish National Agency for School Improvement expresses clear
demands for the teaching of reading to be conducted in ordered and controlled
forms. The order and control mentioned is based on the teacher’s task of
creating preconditions for the individual child’s positive development of
reading. Good teaching is characterized by planning, clarity, structure and
meaningfulness. In order to achieve this, the teacher should work on the basis
of so-called supportive structures for learning, that is, take care of the child’s
social and cultural baggage. This includes the children’s language, personal
experiences, knowledge, skills and interests.

Through the above-mentioned demands, a child’s reading development is
declared to be connected to the teacher’s teaching competence, which, among
other things, is manifested through the organization of the teaching. At the
same time, the researchers’ descriptions and explanations make it clear that,
in a formal sense, teachers conducting reading and writing teaching have a
weak professional competence and autonomy, in particular in cases where
the results attained are not equivalent to the expectations. One may discern
here a tendency towards a co-varying movement leading away from the
teaching class teacher. When the teacher’s competence is interpreted as being
no longer sufficient, the teacher is obliged to use remedial teaching competence.
And since it is the child that in some sense has deficiencies, it is considered
to be in need of more specifically structured proficiency training that, if
resources are available, is provided outside the ordinary classroom teaching
through remedial teaching assistance being engaged. No matter what expla-
nation is offered, the consequence will be the same. The child and the class
teacher are referred to a resource that lies, or is considered to lie, outside the
teacher’s own field of competence.

Among the teachers that have primarily dealt with aspects of reading, learning
to read and teaching of reading, writing and spelling are explained both as
a proficiency training activity and as an experience-based activity that should
be a natural part of reading and teaching of reading. The latter is in clearer
accord with the recommendations made by The Swedish National Agency
for School Improvement, that is, that writing should be based the child’s
earlier experiences in a discovering and creative learning environment.
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The researchers on reading show no interest in pictures belonging to these
teaching contexts in a favourable and more fundamental way. One explanation
of this lack of interest may be linked to conceptions of the ambiguity of
pictures, which, among other things, can lead the child away from the necessary
decoding strategy. Nevertheless, several of the authors account for results of
their own from diagnostic reading tests, where accompanying pictures are
regarded as sufficiently unambiguous to be able to confirm whether the
child has understood or not understood the content of the material read.
Neither the expressions nor the contents of the pictures are commented on in
these accounts.

In the studies investigated it is mentioned only in exceptional cases that the
teacher uses proficiency training material, reading wall charts and reading
textbooks in her/his teaching. The contents, or rather the execution, of the
pictures used is not discussed. In some cases the researchers give examples
of the children being offered a chance to draw pictures in connection with
proficiency training items or as a relaxing diversion.

Within the track that I call “Written language and reading”, I thus seem to
find a recurrent demand on the teacher to be able to see and create progression,
arrange in order, settle up and correct. Not seldom are pictures used in the
discourse that the child must conceive unambiguously in order for them to
be able to support and confirm the text, in accordance with the author’s
and the illustrator’s intentions, in both the traditional teaching of reading
and the reading diagnosis. The purpose of pictures is in this context highly
limited and instrumental. In my material there is a recurrent demand for
structured proficiency training, which at the same time is expected to result
in the child who is learning to read being able to conceive the purpose of
her/his efforts. In what I have chosen to call the discourse of learning to read
or the reading discourse, the teacher is expected to be competent to decide
and to offer what the child should perceive as a content that carries and
creates meaning.

Writing
Among the researchers who have taken an interest in writing, there are also
stated examples of activities partially reflecting the expectations connected
to the discourse of learning to read described above. My interpretation is
that the reading discourse contributes a conceptual framework that is wholly
or partially redefined. Several of the authors choose to examine precisely
children’s writing as an activity preceding reading and training in reading.
Irrespective of whether the authors take their material from preschool or
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school activities, there is however a common element, which is that writing,
in a different way from reading, is handled as a manifestation of a playful
process in which the child learns to apprehend the written code through
discovery rather than instruction. It thus seems as if to a great extent writing
is handled as a learning process, despite the concrete product. The child’s
attempts at writing is often regarded and treated as a concrete manifestation
of the child’s own capacity for recognition and testing of hypotheses. The
child’s early attempts at writing with constant deviations from the norm of
written language is then seen as a natural phenomenon rather than as a problem
in what I call the discourse of learning to write or the writing discourse.

It is true that, just as in the reading discourse, the teacher’s supervisory role
is adduced, but in and through the writing process, consideration is taken
to an even greater extent to the child’s own ability to be able to recognise,
work at and discover. Speech, writing, drawing or painting is handled as
articulated knowledge and as intellectual and practical proficiency. Irrespective
of whether it is a written text or pictures, this leads to some shifting of interest
from form (expression) to content.

In comparison with the reading discourse there are few directives, rules and
warnings of watchfulness in order for the child to do the right things. This
is true irrespective of whether we are now speaking of writing solely as an
activity preparing for written language or as a part of the teaching of reading
in schools. It seems as if the writing discourse, on other premises than those
concerning the reading discourse, is in need of explanations of what makes
up the very core of the teacher’s competence. There is an expectation and a
demand on the teacher to stimulate the beginner herself/himself to wish
and to find meaning in writing. The teacher should also continue to be able
to take care of and further develop the child’s early attempts at written
language. With reference to the former, creating meaning, communicative
and theoretical didactic arguments are given precedence: On the basis of
her/his language and experience, the child should be encouraged to express
herself/himself via text (and pictures). In the latter, the teacher is obliged to
handle the written language activity as a proficiency-training item. The
reading discourse’s well worked-out and clear “listings” of existing deviations
from the written language norm with exemplified auditive, visual and
motoric error searches from the levels of sounds and letters to those of
orthography and semantics are then available.

As regards Pictorial language and creation of texts, which was discussed above,
there is a shift from the teacher as being primarily an arranger to the child



296

also being able to see and create progression, arrange in order, settle up and
correct. As I see it, there is a clear emphasis on and confidence in the child’s
experience as a supportive structure for learning. The point of departure
seems to be that, already through writing as an action, the writing child is
aware that it stands for the text, both as text and as a content carrying meaning.
In this perspective, writing gets a clear function of serving as a communicative
act. The writing then also shows that the child has really perceived the
fundamental principle that words are made up of individual speech sounds
and graphemes that have their equivalents in the texts of books. As in the
context of reading, the teacher is given here an important function as initiator
of the activity that creates meaning.

Pictures occur and are treated as a real, but also transitory, function in the
writing process. They are chiefly used as a complementary, illustrative
medium in connection with written texts. The child’s ability to express herself/
himself in pictures is, at least initially, seen as a natural part of writing. The
different studies confirm that the teacher’s knowledge of pictures as a medium
also in writing contexts is limited.

The meeting of discourses in and through pictures
The foremost contribution of reading research is above all explanations of
what reading is. From this there also follow explanations of how the teaching
should be conducted on the basis of explanations of reasons why there may
arise a discrepancy between teaching efforts and the actual outcome. The
foremost contribution of writing research is the communicative aspect of
written literacy with emphasis on children learning to write via experience,
dialogue and discovery. I interpret the above as a consequence of reading
not seldom having come to be about exercise of technical skills. Writing, on
the other hand, has rather come to be about training in technical skills.

In reading and writing contexts the child is expected to be able to handle
pictures, that is, to read, interpret and understand other people’s pictures
and be able to create its own pictures. In that sense we might say that the
child is indirectly attributed a certain informal competence including both
knowledge of pictures and proficiency in producing pictures. In written
language contexts, pictures have above all a verbal function for the purpose
of illustrating and complementing the written text, but also for creating a
playful or amusing element, implicitly with picture books as models. When
pictures occur for example in reading textbooks, the basic assumption is
thus applied that children already have rich and varied experiences of pictures.
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As already shown, there is a strong belief that pictures, when for example
included in reading textbooks and diagnoses, are considered to be able to be
perceived and interpreted in a predetermined, unambiguous way according
to the author. Through formal education by means of teaching materials, it
is probably also possible to train the children to some extent to perceive the
word/picture combinations in the way that for example the constructors of
diagnoses intend. The constructor works according to the principle of not
admitting that texts in themselves can invite different ways of interpretation.
In other words that texts and pictures, associatively and intuitively, can
constitute expanding and complex systems of creating meaning.

Depending on how we intend to use pictures in both reading and writing
contexts, pictures can be interpreted as either an aggravating circumstance or
a resource. If we assume that there is not any demonstrable correlation between
reading comprehension and decoding principles, pictures also create problems.
Pictures can then contribute further to leading the child away from effective
decoding. If we apply the principle of the reading diagnosis that there is a
one-to-one relationship between picture and text, this also becomes prob-
lematic, at least if we one-sidedly assume that it is the reading ability or the
reading strategy that the diagnosis measures.

If we start out from the idea that the visual language, in various pictorial
encounters, where the children read, draw, narrate or write with paper and
pen or a keyboard, can stimulate and strengthen the written language process,
this requires that we handle pictures on their own conditions. Among the
genres of reading teaching that are included in my study, there are both
symmetric and doubling descriptions where the picture is expected to
function in accordance with the conditions of the text. Not seldom is there
a built-in intention that is about the child reading and interpreting the
picture as a confirmation of a single speech sound: s as in sun and m as in
moon. There is a strong element here of prescriptive and instrumental
conditioning. The other genre strongly resembles the picture book’s con-
ceptions, which in addition to its symmetric and doubling descriptions,
correspond to its expanding concept. That is to say that the narration is
completed in and through the meeting of text and picture. In the work
with these books there are clear aesthetic elements related to recognition,
experience, investigation and discovery. It is true that these elements are
also relevant for the former description, but the difference is that it is then
already predetermined what the child should recognise and discover. The
conception of the former method of reading teaching is based on the principle
of unambiguity, where in reality the child already has to know what it is
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expected to learn. Primarily a single speech sound. The latter is based on the
ambiguity of the picture-text conception, which includes an expectation
that, through experience and recognition, via a semantic and grammatical
level, it will also lead the child to pay attention to the levels of letters, syllables
and sounds.

Through my attention to pictures in reading and writing contexts, I have
been able to show that the concept of competence with focus on knowledge
of and proficiency in can be discussed from both a teaching and a learning
perspective. Pictures are chiefly attributed a superficial and transitory ex-
periential education function in reading and writing contexts. Knowledge
of and proficiency in the use of pictures is not within the framework of the
explicit competence area of the discourse, despite the fact that picture and
text are strongly linked in our culture.

In an informal sense the child is regarded as a competent or at least spontaneous
user of pictures. That is, the child is expected to be able to understand, interpret
and use pictures herself/himself in different teaching contexts where the
educational aim may be something else, for example training in reading or
writing. In the empirical examples presented here, it is shown that children
can use a fairly well integrated dialogic application of iconic and conventional
signs. All the pictures analysed here are characterised by containing elements
that can be discussed in terms of metafiction, reinforcement, emotional load,
relevance and verbal and ideational associations, concepts used by picture
book and other media researchers. In the child’s application of the transitional
functions of picture and text relations, it seems as if the intention is super-
ordinate to the convention. In terms of my discussion of the concepts of
‘meaning’ and ‘sense’, this might be a concrete manifestation of the child
having both understood something and ascribed meaning to this entity.
Children seem to be able to handle picture-text encounters with elements
of both discovery and humour. The child then utilises picture and text as
tools via her/his experience and discovering capacity for combination. In
this way it applies spontaneously the expanding dynamics that may arise in
the meeting between picture and text.

We live in a media culture that, irrespective of our attitude, inevitably involves
a new agenda for production and presentation forms that might be explained
in terms of both functional and cultural correction. The changeable intermedial
communication patterns that we have to handle are already familiar to, and
possibly also to some extent internalised in, the children attending school
in order to learn and further develop their knowledge of and proficiency in
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reading and writing. In the agenda I discuss here, text can no longer be de-
scribed simply in terms of linear order. The child has become familiar with
hypertext above all through computer use. The potential of the mobility of
hypertext is actually greatly similar to the spatial expression of pictures. I
can also see the potential of the design of conventional reading teaching in
combination with the idea of hypertext that everything is not to be read by
everybody, and not necessarily in a fixed order either. The widened concept
of text as a didactic approach could then be better utilised via both the ex-
pression and the content of mediation.

In my opinion, the child attending school can manage both to draw words
and write pictures and at the same time learn to think of the conditions of
writing. It, the child, can function as an innovative language creator, where
the ability to read may possibly be seen as a consequence of writing, in the
same way as the ability to write may be seen as a consequence of reading. In
this context, not least in combination with literature, pictures seem to be
able to function as a sensuous and intellectual support for learning, but also
as a manifestation of and a consequence of learning with reference to the
discourse of writing and the pictures analysed here. The emphasis of the
two discourses on the teacher’s supportive role seems actually to represent
different meanings in the different discourses. A reasonable explanation of
this may have to with whether the point of departure is that the child is
expected to learn something that it does not already master (the reading
discourse), or whether the child learns through already mastering (the writing
discourse).

The reading discourse has in many ways come to be about prevention.
Through diagnosing and discovery at an early stage, the teacher should
have tools for being able to map out the individual pupil’s, and also groups’,
knowledge and proficiency. The writing discourse, on the other hand, is
rather characterised by a focus on intervention. Through dialogue and
interaction, the teacher should utilise and take care of the individual’s and
the group’s development potential. It seems as if the reading discourse’s
explanations of both the activity as a prerequisite for the activity and the result
of the activity emphasise that the demand on the teacher’s competence is
indisputable while at the same time being questioned. In the writing discourse,
the teacher’s competence is discussed to a decreasing extent, while the child’s
competence is emphasised to a corresponding degree.
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Concluding reflections
As explained above, I have chosen to emphasise a fundamental, but in research
contexts also a problematic assumption, which has to with all of us in some
sense being governed by already acquired habits. We all own an internalised
disposition, which can also be related to our actions. This does not prevent
our actions from containing elements of reflection that in turn can result in
either explicit or implicit acceptance, but also in explicit or implicit resistance.
The acceptance is related to different forms of correspondences. The resistance
is caused by something not quite being in accord with our adaptations or
assessments and expected or intuitive structures. This makes it more difficult
for us to apprehend or accept an event or the content of something uttered
or mediated in some other way. I am thus of the opinion, irrespective of
purpose, and independently of whether we refer to an individual level or an
activity or structural level, that we can never ignore the fact that we ourselves
handle descriptions and analyses carrying elements of pre-knowledge. This
can in itself be seen as a manifestation that may correspond to Dewey’s and
Polyani’s elucidation of experience, continuity and acquired disposition.
Irrespective of whether the aim is to discuss schools’ practice, educational
policy, or more precisely, the teaching of reading and writing via educational
research and governmental control and policy documents, we do not, with
particular reference to Foucault and Fairclough, seem to be able to disregard
the fact that the existing order tends to conceal that discourses in the same
terrain yield different contents.

On the above assumptions, knowledge can and will continue to be constantly
re-examined. New accepted experiences lead to qualitatively different under-
standings, which in turn pave the way for the individual’s way of handling
subsequent situations. In my attempts to identify what characterises the in-
vestigated field, I have moved in the didactic spaces, but also in the interspaces,
which are created through the confrontation between: aspects of meaning of
the conditions for and result of reading and writing teaching as a culturally
communicative and verbal expression, in a specific societal context, based on
individual and collective understandings and actions. This intertriad among
“communication and language”, “society and context”, and “understanding
and action” may be seen as a simultaneously uniting and dividing link in my
material. My method of dealing with my material is based on an intuitive
strategy. When speaking here of an intuitive strategy, I mean that in the motion
between knowing and not knowing, through acceptance and resistance, I
am finally confronted by the insight that the parts that I have fitted in have
also come to contribute to something new that I myself, in the formulation
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of my research questions, did not fully know that I was searching for. In this
way, the intertriad seems to include what on an overarching level welds the
reading and the writing discourse together, and at the same at the individual
level contributes to showing its cracks.

In my study I have assumed that language affects our (the child’s) way of
thinking and acting. Language both makes knowledge possible and restricts
it. I have also expressed the belief that the use of language and other cultural
practices is important for what happens to the child as a social being and
individual. On the basis of the different thesis texts, it seems reasonable to
claim that schools as a teaching context contribute to socialisation through
both functional and cultural correction under the influence of the actors’,
the teachers’ as well as the pupils’, individual preferences and the number of
situations in which the individuals can and are permitted to act. In that
sense it might be claimed that the cultural socialisation I have in mind here
is about both the person who teaches and the one who is taught, through
different mediated models, working at and re-creating their own “after-images”,
ideationally and in concrete actions. In the encounter with others, these
may be either accepted or rejected precisely as models. My result confirms
that there is a risk of children’s language development being limited to
primarily being about reading and writing, not as a prerequisite for reading
and writing in a wider sense. I am referring here above all to children’s own
text and meaning creation in and through the multitude of mediation forms
that it already knows and has tried out. I have assumed that the acquisition
of written language can be seen as both a meaning carrying and a meaning
creating activity that changes the child’s understanding qualitatively. The
child contributes actively to its own learning by reproducing and constructing
experience-based actions. From this it follows of necessity that the teaching
situation and the teacher’s actions in the teaching are important for what,
how and why? the child will learn.
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