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Abstract
This dissertation is about reading instruction in six mixed-aged classes,
called child schools, with six and seven year old children. The overall
questions of this study were: How did the teachers in c hild schools organise
work in general and reading instruction in particular? How did they handle
for example the increasing range o f variation concerning knowledge and
skills that goes together with increasing variation of age? With respect to
reading the investigation also examined the content of reading instruction
and the extent to which teachers took into account those factors that,
according to reading research, are importa nt for the acquisition of reading
skills? Overall the research aimed to examine how the reading ability of the
pupils developed during their first years at school. Six child schools were
included in the study. The data co llection extended over three years and
contained field studies, interviews with the staff and reading te sts with the
pupils. Reading theories were used to analyse the form of the reading
instruction and B asil Bernstein's theory of visible and invisible pedagogy
was used to analyse pedagogical practice in i ts context. With one exception
a visible pedagogy dominated in all the child schools. During lessons
designated "my own work" the pupils were allowed to plan their work. This
weak framing allowed the pupils to sort themselves into groups of more or
less successful learners. In reading instruction, elements of two different
models for instruction were combined, e.g. the whole language and the basal
reading approach. My conclusion is that this combination is effective in a
mixed-age group. Pupils at different competence levels benefit from
different approaches. The reading comprehension of the child school pupils
did not differ from the levels obtained with comparable pupils in national
surveys. The test results, like the learning conditions varied between the
schools. In my view the test results were not merely a consequence of the
instruction, but also of other circumstances that interacted with the
pedagogy.
Key words: reading instruction, visible and invisible pedagogy, mixed-age
education, whole language approach, basal reading approach.
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Anneli Åhlén har hjälpt mig med redigering. Hon har tålmodigt ändrat
och gett råd. Tack för det, Anneli!
Professor David Hamilton har språkgranskat den engelska sammanfatt
ningen! Tack!
Sist vill jag vända mig till mina kollegor på plan två i Beteendevetarhuset. Ni är guld värda både som kollegor och vänner. Det är en glädje att få
arbeta tillsammans med er.
Umeå i oktober månad, 1998.
Astrid Ahl

Innehållsförteckning
Sid
Kapitel 1. Inledning
Bakgrund
Avhandlingens övergripande syfte
Utgångspunkter för studien
Val av forskningsansats och precisering av syfte

1
1
5
6
13

Kapitel 2. Metod och genomförande
Uppläggning och genomförande
Fallstudier
Intervjuer
Läsprövningar
Mätinstrument
Provens fördelning över de tre läsår studien varade
Procedur
Analysarbete och analytiska begrepp

18
18
20
23
27
28
31
32
33

Kapitel 3. Barnskolorna i Storforsens kommun
Norrskolan
Bergsbyns skola
Rödå skola

45
45
71
92

Kapitel 4. Barnskolorna i Björkstadens kommun
Åskolan
Söderskolan
Sörbyskolan

126
126
161
188

Kapitel 5. Resultat och diskussion
Läsundervisningens kontext
Ramfaktorer
Klassifikation och inramning
Klassifikation av eleverna
Klassifikation mellan lärarna
Klassifikation mellan skolämnen och verksamhetsområden
Inramning

209
209
209
214
214
215
216
217

Synlig och osynlig pedagogik
Pedagogik och socialgruppstillhörighet
Åldersintegrering och svagpresterande respektive
högpresterande elever
Klassifikationen i "VI" och "DOM"
Nivågruppering, självkänsla och läsintresse
Klassifikation och inramning i de enskilda barnskolornas
läsundervisning
Hur ska undervisning och undervisningsresultat vid barn
skolorna sinsemellan värderas?
Läsundervisningens utformning
Läsförberedande undervisning i åldershomogen
respektive åldersintegrerad undervisningsform
Vad består den läsförberedande undervisningen av?
Vad skulle den läsförberedande undervisningen ytter
ligare kunna innefatta?
Grundläggande läsundervisning
Top down - eller - bottom up?
Bokstavsinlärningen - hur går den till?
Läsmaterialet och övning av läsförmågan
Aktiviteter i läsundervisningen
Undervisningsprocessen. Arbetssätt och lärarroll
Individualisering
Elevernas resultat på proven
Vilket resultat på de genomförda proven uppnår eleverna?
Muntlig diagnos
Fonologiskt prov
Läsproven
Samband mellan proven
Tidigare skolstart?
Prestationsdifferenser mellan flickor och pojkar
Tätort - landsbygd
Resultat på enkäter som mäter läsintresse och attityd till läsning
Sammanfattning och reflektioner
Läsundervisningen utifrån lärarnas perspektiv
Lärarnas intentioner med läsundervisningen
Hur planerar lärarna läsundervisningen?
Vilken betydelse har elevernas sociala bakgrund för läsunder
visningens utformning?
Lärarnas reflektioner över den egna undervisningen
Gör lärarna det de avser att göra?
Hur talar lärarna om sin läsundervisning?

218
219
221
223
223
226
228
231
231
233
235
237
237
241
243
245
246
247
248
248
248
251
255
256
256
259
262
262
264
265
265
266
267
268
270
271

Kapitel 6. Avslutande diskussion

274

Summary

281

Referenser

288

Bilagor

KAPITEL 1. INLEDNING

Bakgrund
Alltsedan mina första år som lärare har jag varit fascinerad av frågor som rör
läsundervisning och hur barn lär sig läsa. Under lågstadielärartiden fann jag
att det inte var så lätt att hjälpa alla barn lära sig läsa. Det var inte heller så
lätt för alla barn att lära sig läsa. Det många barn redan hade lä rt sig när de
började skolan var för andra gåtfullt och höljt i dunkel. Kanske var det av
den anledningen, som det var så spännande, att följa hur eleverna upptäckte
läsningens mysterium. Det gällde att i undervisningen vara mycket obser
vant på hur läsförmågan utvecklades hos eleverna i klassen, att notera deras
känslor och inställning till det mödosamma arbete som det innebär att lära
sig läsa samt att inte gå för snabbt fram med den elev som visade sig osäker.
Det var många aspekter som måste beaktas om läsundervisningen skulle
vara effektiv och samtidigt motiverande för eleverna i deras arbete.
Under de år jag arbetade som speciallärare blev jag mera medveten om
de stora svårigheter vissa elever har med läsningen. Forskningen om läsning
och skrivning hade presenterat värdefull kunskap, när jag stud erade på spe
ciallärarutbildningen under sent 1960-tal. Den forskningssammanfattning
och "bibel" om läs- och skrivsvårigheter som Eve Malmqvist1 då nyligen
hade presenterat fångade mitt intresse. Jag kom därför att ägna mig åt denna
problematik under 8 år som speciallärare i grundskolan. Det var inte så lätt
att på en begränsad tid till förfogande hjälpa eleven utveckla en bättre läs
förmåga. Det var inte heller så enkelt att uppehålla elevens motivation att
vilja läsa, när det gick tungt och kändes motigt.
Som gymnasielärare kom jag också att träffa på många elever i gymna
sieskolan med svårigheter att läsa. Problemen hade ofta följt dem genom alla
år i skolan. Åtskilliga av eleverna hade inte inhämtat de mest elementära
kunskaper och färdigheter. Därför hade de också undvikit att läsa, vilket
innebar att de inte heller övade upp sin läsförmåga.
Under dessa år blev jag alltmer förvissad om den grundläggande läsundervisningens betydelse för elevernas läsförmåga och vilka konsekvenser som
ett dåligt initiait skede i elevens läsinlärning har på den fortsatta läsutvecklingen. Hur viktigt det var, att eleverna snabbt och så lätt som möjligt till
ägnade sig en väl fungerande läsförmåga. Att de så snabbt som möjligt fick
uppleva, att de kunde läsa text, så att det motiverade dem att läsa och där
med gjorde dem till allt bättre läsare. När detta inte sker snabbt nog, halkar
eleven efter sina kamrater i läsförmåga och han/hon vill inte läsa. Ur moti
vationssynpunkt var det ytterst viktigt, att det tragglande som läsningen
innebär innan eleven uppnått flyt i läsandet fick ett snabbt förlopp, medan
1

Malmqvist, E. 1966. Läs- o ch skrivsvårigheter. Lund: Gleerups.
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eleven fortfarande accepterade detta mödosamma arbete och medan läsandet
också innebar samma stapplande arbete för kamraterna.
Den viktigaste perioden i skolans läsundervisning torde vara de första
skolåren, då den huvudsakliga läsinlärningen sker. Hur ser då denna tidiga
läsundervisning ut och under vilka förhållanden bedrivs den? Idag vet vi inte
särskilt mycket om läsundervisningen de första skolåren. Under 1970- och
1980-talen fanns troligen en mer adekvat vetskap om detta. Då debatterades
livligt hur läsundervisningen skulle utformas såväl bland forskare som bland
undervisande lärare. När denna debatt, huvudsakligen för och emot olika
läsmetoder eller som man ofta sade förhållningssätt i läsundervisningen
avmattades, blev också läsundervisningens utformning mera anonym och
diffus. I min funktion som lärarutbildare från mitten av 1970-talet har jag
ofta i samband med skolbesök frågat klasslärare om, hur de lägger upp
läsundervisningen. Från att lärare tidigare klart tog ställning för den ena eller
andra "läsmetoden" och detta återspeglades i klassrumsundervisningen,
övergick läsundervisningen till att inte längre lika klart färgas av en viss
metodisk ansats. Vid förfrågan om vilken läsmetod som användes, kunde jag
få olika svar, medan läsundervisningen i de tillfrågade lärarnas klasser inte
skilde sig nämnvärt. Den metodiska ansatsen var inte längre lika rättrogen i
sin utformning till en viss läsmetod. Det hade blivit legalt att göra avsteg
från "metoden" i fråga. Inslag från andra metoder kunde skönjas och lärarna
motiverade detta ofta utifrån egna erfarenheter om vilka förtjänster detta
kunde innebära för elevernas läsförmåga. Ibland hände det också, att lärarna
tagit del av någon forskares föreläsning och inspirerats av bu dskapet. Den
debatt om läsundervisning som de följt i lärarpressen hade också påverkat
dem och förändrat deras metodiska uppläggning. Det torde alltså finnas fog
för att anta, att läsundervisningen ser annorlunda ut idag, än när debattens
vågor gick höga och att falangerna för olika "läsmetoder" tagit intryck av
varandras argumentation.
Lärares pedagogiska uppfattningar kommer till uttryck i utformningen av
undervisningen. Detta sker dock i begränsad utsträckning enligt IEA- under
sökningen av "Reading Literacy". Något övertygande bevis på en stark och
konsistent relation mellan lärares åsikter om läsundervisning och hur de
undervisar kunde inte erhållas.2 Fishbein och Ajzen3 har också rapporterat
brist på korrespondens mellan attityder å ena sidan och aktuellt beteende å
den andra. Hoffman i sin tur tar upp det faktum till diskussion, att det i
forskning endast finns ytligt stöd för hypotesen att lärare arbetar utifrån

2

3

2

Lundberg, I. & Linnakylä, P. 1992. Teaching reading around the world.. The Hague: IEA
Headquarters.
Fishbein, S. & Ajzen, I. 1975. Belief Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to
Theory and Research. London: Addison Wesley.
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implicita teorier om läsning i läsundervisningen.4 Konflikter verkar vara
vanligare än överensstämmelse mellan ideal och verklighet i en lärares yr
kesutövande, trots det handlingsutrymme för utformning av undervisningen
som läroplanen medger. I debatten har läsundervisning ofta förknippats med
pedagogiska uppfattningar eller synsätt. Om lärares pedagogiska uppfatt
ningar endast kan komma till uttryck i begränsad omfattning, måste det vara
någonting annat som inverkar på hur undervisningen utformas i klassrum
met.
En rad faktorer bestämmer undervisningens utformning i skolan, dels så
dana som utgör yttre samhälleliga förutsättningar, dels sådana som har med
inre utbildningsmässiga förutsättningar att göra. Under de senaste åren har
skolan fått vidkännas ekonomiska nedskärningar, vilket har inverkat på
klassrumsundervisningen. Detta har drabbat materiella såväl som personella
resurser. Skolverket rapporterade 1993 i en rapport5, att kommunala bespa
ringar på skolområdet hade genomförts i 1/3 av landets kommuner. I en
fördjupad studie där grundskolor i åtta kommuner undersöktes, varierade
nedskärningarna mellan 2-13% under läsåret 1992/93. I vissa fall hade
besparingarna påverkat stödet till elever med svårigheter. Det krävdes till
exempel starkare skäl, för att elever med behov av stöd skulle få hjälp. En
tendens till att den specialpedagogiska resursen i ökad utsträckning gick till
färre och mycket resurskrävande elever visade sig. Ett större ansvar faller
därmed på klasslärarna att forma och organisera en läsundervisning, där alla
elever kan utvecklas samt en undervisning som i största möjliga utsträckning
förebygger och förhindrar att eleverna utvecklar svårigheter i läsning. En
stor variation beträffande elevernas kompetens är emellertid ett pedagogiskt
problem, som lärare tycker är svårt att hantera i klassrumsundervisningen.
För att erhålla information om skolväsendets tillstånd och måluppfyllelse
i riket enligt skollag och läroplaner insamlas kontinuerligt uppgifter om
elevernas kunskaps- och färdighetsutveckling. En nationell utvärdering av
skola och vuxenutbildning har genomförts i två omgångar, 1989 och 1992.
Sveriges elever ingår också i en stor internationell surveyundersökning,
IEA-undersökningen, där ett brett spektra av undervisningssituationer, lärarkarakteristika och undervisningssätt undersöks och relateras till elevernas
läsprestation. Mot den nationella utvärderingen har riktats kritik för bristan
de balans mellan d e delar som avser resultatmätning och de delar som avser
att beskriva och förklara undervisningssituationen.6 Kritikerna menar, att det
gäller att komma den pedagogiska verkligheten en bit närmare in på livet.
4

5
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Hoffman, J.V. 1991. Teacher and school effects in learning to read. I Barr, R., Kamil,
M.L., Mosenthal, P. & P.D. Pearson (Eds.) Handbook of R eading Research. Vol. 2 New
York: Longman, s 911-950.
Skolverket. 1993. Skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd. Skolverkets rap
port nr 37. Stockholm.
Franke-Wikberg, S. (red.) 1989. Skolan och utvärderingen. Stockholm: HLS Förlag.

3

Informationen från utvärderingarna är avsedd att nyttjas vid fortlöpande
utvecklingsarbete och utgöra ett stöd i den lokala utvärderingen genom att
ge en referensram, gentemot vilken lokala resultat och erfarenheter kan
ställas. För att informationen ska kunna användas lokalt på en skola, måste
resultaten kunna knytas till de speciella omständigheter som gäller för sko
lan beträffande såväl yttre som inre i verksamheten påverkande
omständigheter. Att skolresultat har starkt samband med skolans socioekonomiska närmiljö på grund av den rådande bostadssegregationen i Sverige
har forskningen visat tidigare, liksom att skolans närmiljö indirekt påverkar
undervisningens förutsättningar.7 Socioekonomiska bakgrundsvariabler kan
utgöra en tolkningsram, som underlättar förståelsen av de kunskapsutfall
som erhålles i en skolklass. Stora survey-undersökningar har kunnat förklara
variationer i skolprestationer i termer av hembakgrund. Hur förutsättning
arna för undervisningen i klassrummet inverkar på den praktiska pedagogi
ken där i sin helhet och därmed också elevprestationerna, har dessa stora
undersökningar däremot inte kunnat beskriva. För ett sådant holistiskt per
spektiv på undervisningen krävs inblick i klassrum, undervisningssituatio
nen där och hur undervisningen bedrivs. Kvantitativa resultat kan på så sätt
få en kontextuell förankring och bidra till förståelse av, hur komplext sam
manhanget bakom resultatet är. Informationen om vilka förhållanden och
hur den process ser ut, som ligger bakom resultaten erhålles. Ur forsknings
synpunkt har dock relationen mellan undervisningens förutsättningar, un
dervisningsprocess och elevprestationer beskrivits mycket bristfälligt. När
det speciellt gäller läsundervisning, har den lästeoretiska forskningen visat
på centrala kvaliteter i undervisningen för elevernas läsförmåga. Däremot är
forskning om själva läsundervisningsprocessen, dess innehåll och arbets
former bristfällig, eventuellt på grund av att kvalitativ forskning om läsun
dervisning har varit mindre vanlig. Det betyder att klasslärare inte heller har
någonting att spegla den egna klassrumssituationen gentemot som stöd för
analys av det egna klassrumsarbetet.
Även om IEA-undersökningen8 i en internationell jämförelse och den
nationella utvärderingen9 konstaterat, att de svenska elevernas läsförmåga är
bra, så framkom också i båda undersökningarna att läsförmågan varierar
såväl mellan individer som mellan klasser. I den nationella utvärderingen
1992 bedömdes 7% av de deltagande 2696 åttaåriga eleverna vara svaga
läsare.10 Samtidigt har forskningen gett indikationer på, att det finns en stark
Amman, G., Jönsson, I. 1985. Segregation och svensk skola: en studie av utbildning, klass
och boende. Lund: Arkiv.2:a upplagan.
8 Taube, K. 1995. Hur i allvärlden läser svenska elever? En jämf örande undersökning av
barns läsning i 31 lä nder. Skolverkets rapport nr 78. Stockholm: Liber.
9 Den nationella utvärderingen av grundskolan. Svenska åk 2. Våren 1992. Huvudrapport.
Skolverkets rapport nr 9, 1993. Stockholm: Liber.
10 Ibid.
7
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relation mellan ett barns tidigaste framsteg i läsning och hans eller hennes
senare läsfärdighet och läsförmåga.11 En elev som presterar dåligt i läsning
första skolåret fortsätter sannolikt att prestera dåligt. I en långitudinell studie
fann Lundberg12 att av 46 barn med låg fonetisk13 medvetenhet och låg läs
förmåga i första klass var 40 elever fortfarande svaga läsare i åk 6. Skolans
läsundervisning hade för de flesta således varit otillräcklig. Det finns därför
stor anledning till att närmare titta på läsundervisningsprocessen och dess
villkor. Hur utformas läsundervisningen? Under vilka förutsättningar be
drivs läsundervisningen i klassrummet och hur påverkar det elevernas pres
tationer? Hur tar variationer vad gäller förutsättningar sig uttryck i det peda
gogiska arbetet?
Även om skolan ofta anklagas för att vara statisk, genomgår den inre för
ändringar. En sådan förändring har skett i många kommuner, som en konse
kvens av den flexibla skolstart som regering och riksdag fattade beslut om
1991. Ett argument som anfördes i kommittédirektiven till utredningen om
förlängd skolgång och i ansvarig skolministers förslag till flexibel skolstart
var, att den allmänna utbildningsnivån i Sverige måste höjas. Tydligen fanns
en förhoppning om att en sänkning av skolstartsåldern ska bidra till bättre
kompetensnivå. Våren 1996 lämnade regeringen emellertid besked om att en
tidigare skolstart skjuts på framtiden på grund av bristande ekonomiska
resurser. Detta innebär dock inte, att förslaget om sexårsskolstart läggs på is.
En unik chans finns här att ta till vara värdefull tid, när det gäller att förbe
reda eleverna inför den kommande läsinlärningen. Det som sker i den förbe
redande och grundläggande läsundervisningen kan vara ytterst betydelsefullt
för elevernas fortsatta läsutveckling. Senareläggning av en så viktig skol
form kan nu utnyttjas till förberedelse på lokal nivå. Vad den tidigare skol
starten och den därmed förenade åldersintegrerade undervisningen inneburit
för läsundervisningens utformning bör vara värdefullt att reflektera över för
skolansvariga på alla nivåer.

Avhandlingens övergripande syfte
Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att ge en helhetsbild
av den grundläggande läsundervisningen och därvid belysa under vilka för
utsättningar den bedrivs, hur den utformas och vilka resultat som erhålles.
För att kunna presentera en bild av den pedagogiska praktiken i ett kontext
krävs inblick i klassrum där undervisning bedrivs. Hur undervisningen ut
formas kan inte enkelt beskrivas då varje undervisningssituation, varje
11
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Juel, C. 1991. Beginning Reading. I Barr, R., Kamil M.L., Mosenthal, P.& P.D. Pearson
(Eds.), Handbook of Reading Research. Vol 2. New York: Longman, s 759-788.
Lundberg, I. 1984. Learning to read. School Research Newsletter. (August). National
Board of Education (Sweden).
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lärare, varje klass med elever och så vidare är unik. Därför varierar den pe
dagogiska praktiken från klassrum till klassrum. Den läsundervisning som
inryms i denna pedagogiska praktik varierar därmed mellan olika klassrum,
men det finns också en stabilitet i den. Vissa generella drag är desamma
beroende på en och samma målsättning: att eleverna ska lära sig läsa och att
läsprocessen innefattar vissa fundamentala komponenter som de måste be
härska.14 Dessa framträder därför alltid i läsundervisningen om än på olika
sätt. En beskrivning av läsundervisningen får följaktligen innebära en belys
ning av dessa fundamentala drag i sitt naturliga kontext. Därför beskrivs
läsundervisningen i några klasser och sätts in i sitt fysiska, organisatoriska
och sociala sammanhang.
Då en ny pedagogisk verksamhet kom till stånd i skolan genom beslut
om flexibel skolstart och med den integrering av förskola, skola och skol
barnsomsorg har syftet med föreliggande studie varit att beskriva hur den
grundläggande läsundervisningen utformas med sex- och sjuåringar15 i
denna verksamhet och under vilka förutsättningar läsundervisningen be
drivs. Sju olika så kallade "barnskolor"16 har varit föremål för studien och
utgör det empiriska materialet. Här presenteras sex av dessa barnskolor
närmare. Ambitionen har varit att beskriva hur undervisningen ser ut i verk
ligheten, inte hur den bör se ut. Däremot analyseras läsundervisningen med
hjälp av undervisnings- och lästeorier. Läsundervisningens förutsättningar,
process och resultat relateras till varandra.

Utgångspunkter för studien
I Sverige har den formella läsundervisningen alltid börjat i årskurs 1 när
barnen är sju år gamla. Det är senare än i de flesta andra länder. Många barn
Dessa generella drag handlar om att eleven ska kunna läsa och förstå en text. Läsning
handlar såväl om avläsning so m förståelse, vilket utreds mer ingående i kapitel 2 under ru
briken "Hur kan läsundervisning analyser as?" I läsundervisningen ingår av den anledning
en bokstavs/ljudinlärning, sammanljudning, läsnin g av meningsbärande text, inlärning av
delfärdigheter som att känna igen ändelser, prefix och suffix, meningsbyggnad etc. Inlär
ning av läsfärdigheterna kan emellertid ske på olika sätt, inlärning av färdigheten och den
språkliga formen isolerat från ett meningsfullt sammanhang eller inlärning av färdigheten i
ett meningsfullt sammanhang. Beroende på olika teorier om hur eleverna bäst tillägnar sig
detta får de olika betoning och är mer eller mindre synliga i läsundervisningen.
15 I de flesta integrerade verksamheter som varit föremål för denna studie ingår två ålders
grupper av barn, sexåringar och sjuåringar . Endast i ett par även åttaårin gar. Eftersom de
senare efter ett läsår försvinner ut ur verksamheten har studien koncentrerats på se x- och
sjuåringarna, särskilt sexåringarna eftersom de kunnat följas över hela barnskoletiden.
16 Den integrerade pedagogiska verksamheten mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg
benämns på många håll barnskola. Bland de pedagogis ka verksamheter som varit föremål
för denna studie finns också några som kallat si g för barnskolor. För enkelhetens skull an
vänds i denna avhandling benämningen barnskola för samtliga beskrivna pedagogiska
verksamheter.
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lär sig emellertid läsa i tidigare åldrar och är redan relativt goda läsare när de
börjar skolan. Barn idag har fler arenor av skriftspråkssocialisation än tidi
gare och de flesta föräldrar är numera medvetna om vikten av att läsa för
barnet. Även i förskolan kommer många barn i kontakt med bokstäver och
ljud. Av tradition har läsundervisningen ansetts tillhöra skolan, men det är
inte lika självklart längre.17 I det Pedagogiska programmet för förskolan18
har skriftspråkets roll fått en starkare ställning än tidigare och genom att
personalen skriver på barnens teckningar, ska barnen bli medvetna om att
språket består av ord och bokstäver. Initialskillnaden mellan barnen beträf
fande läsutveckling när de kommer till skolan torde därför ha ökat, ett för
hållande som ställer större krav på läsundervisningens uppläggning och
förändrar betingelserna för denna.
Att introducera läsundervisning tidigare än vid sju års ålder har emeller
tid inte ansetts förenligt med den kognitiva mognaden. Av flera olika skäl
har läsmognad förknippats med sjuårsåldern.19 Då skolstartsålder knutits till
läsmognad har barnen inte heller ansetts mogna att börja skolan tidigare än
vid sju års ålder, varför en sänkning av skolstarsåldern inte kommit till
stånd, trots att frågan förekommit i skoldebatten i samband med skolutred
ningar under många år. Tillräckligt starka motiv för att sänka skolstarts
åldern har i dessa sammanhang inte kunnat presenteras.20
De senare årens forskning har dock övergett mognadsbegreppet som ut
gångspunkt för en bedömning av lämplig ålder för att lära sig läsa. Anled
ning till detta är upptäckten att barn som i hemmet får erfarenhet av högläs
ning och av att lära sig känna igen skyltar, etiketter och bokstäver är bättre
förberedda att möta läsundervisningen i skolan, därför att de vet mera om
text och hur man läser. Detta har visat sig gälla oberoende av barnens emo
tionella eller sociala mognad.21 Frågan väcks om vi genom den sena skol
startsåldern i Sverige försummar värdefull tid, som skulle kunna tas till vara
för att ge eleverna en större chans att utveckla bra läsförmåga. Denna fråga
motiveras inte minst med anledning av den läsforskning som kunnat kon
Redan Förskola-skola-kommittén framförde i sitt betänkande 1985 att det efter barnstuge
utredningen hade skett en omorientering för deltidsförskolans del som inneburit ett när
mande ti ll skolan, så att läsinlärning introducerades i allt fler deltidsgrupper. Huruvida
detta var en utveckling som styrdes av eller påverkades av ett samarbete mellan delti ds
grupp och lågstadiesko la kunde dock inte utrönas. SOU 1985:22. Förskola-skola. Betän
kande av Förskola-skola-kommittén. Stockholm: Liber.
18 Socialstyrelsen. Pedagogiskt program för förskolan. Allmänna råd från socialstyrelsen
1987:3. Stockholm: Allmänna Förlaget.
19 I Förskola-skola-kommitténs betänkande redogörs för skolpliktsålderns koppling till mog 
nadsbegreppet och grundskolans undervisning. SOU 1985:22.
20 SOU 1994:45. Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. Betänkande av Utred
ningen om förlängd skolgång. Stockholm: Utbildningsdepartementet/Fritzes.
21 Mason, J.M. Early reading from a developmental perspective. I P.D. Pearson (ed.) et.al.
1984. Handbook of reading research. New York: Longman, s 505-537.
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statera vilka insikter eleverna behöver inför läsinlärningen samt att läsförberedande undervisning med förskolebarn har effekt på den efterföljande läsoch stavningsförmågan.22 Det finns således möjligheter att förbereda barnen
inför läsinlärningen och underlätta denna. En mera medveten pedagogisk
insats innan eleverna möter en systematisk läsundervisning bör med andra
ord kunna bidra till en bättre läsförmåga. Detta bör vara särskilt viktigt för
de barn som inte fått läserfarenheter innan de börjar skolan. Dessa barn
börjar skolan och läsundervisningen i ett underläge i förhållande till övriga
barn. Då det också visat sig, att elever som är sämre språkligt utrustade när
de börjar skolan kommer att bli svaga läsare och att det är en myt att dessa
elever kommer ifatt de övriga eleverna 23 bör en tidig språkstimulerande och
läsförberedande insats vara av preventivt värde, när det gäller barn i riskzo
nen att utveckla lässvårigheter. Detsamma gäller elever som är svaga läsare i
åk 1. De inhämtar sällan det försprång som andra elever har, inte ens under
en så lång tidsperiod som grundskolan innebär.24 En undersökning av ele
vers läsvanor avslöjade också att svaga läsare sällan läste utanför skoldagen,
därför att de inte tyckte om att läsa.25 Forskningen har därför börjat upp
täcka de ödesdigra konsekvenser som en dålig initial start med läsningen har
på den fortsatta läsutvecklingen.26
När denna undersökning påbörjades, hade många barn börjat skolan i ti
digare ålder, som en följd av beslutet om den flexibla skolstarten. Samman
slagning av förvaltningarna för barnomsorg och skola hade redan ägt rum i
vissa kommuner, när beslutet togs i riksdagen, vilket innebar att en flexibel
skolstart underlättades och att dessa kommuner snabbt kunde inbjuda sex
åringar att börja skolan. Den utredning som hade till uppgift att utreda kon
sekvenserna av en förlängd skolgång med sänkt skolstartsålder medförde
eventuellt också en förvissning hos skolfolk och politiker om att en sådan
reform skulle komma till stånd, vilket påskyndade utvecklingen. Sedermera
har emellertid besked kommit från regeringen, att reformen tills vidare lagts
på is av ekonomiska skäl. Det betyder inte att reformen avfärdats, utan att
den eventuellt genomförs i ett bättre ekonomiskt läge. Strävan att integrera
skolan, förskolan och skolbarnsomsorgen kvarstår emellertid och i syfte att
Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O-P., 1988. Effects of an extensive program for stimu
lating phonological awareness in preschool children. I Reading Research Quarterly,
XXm/3, s 263-284.
23 Mason, 1984.
24 Jacobsson, C. 1998. How persistent is reading ability? Individual growth curves in r ea
ding. Akademisk avhandling. Psykologiska institutionen. Lunds universitet. Se också Juel,
C. 1 988. Learning to read and write: A longitudinal study of fifty-four children from first
through fourth grades. Journal of Educational Psychology. 1988, Vol. 80, No 4, s 437-447.
25 Ibid.
2^ Stanovich, K.L. 1986. Matthew effects in reading: Some consequences of individual diffe
rences in the acquisition of littercy. Readin g Research Quarterly. 1986, Vol 21, s 360-406.
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underlätta denna föreslås från Utbildningsdepartementet27 att sexårsverksamheten bildar en egen skolform, en förskoleklass, inom det offentliga
skolväsendet. Den pedagogiska verksamhet som bildats för sexåringarna har
kommit att ta sig olika uttryck från kommun till kommun, eftersom samver
kan mellan förskola och skola i hög grad är beroende av l okala förutsätt
ningar som har med lokaler, ekonomi och ambitioner att göra. I somliga
kommuner har strävan varit att utveckla en totalintegrerad samverkan mel
lan skola, förskola och skolbarnsomsorgen då målet är att förskollärare, fri
tidspedagoger och lågstadielärare ska arbeta tillsammans inom gemen
samma ramar och med ett gemensamt ansvar för en verksamhet anpassad för
barn i åldrarna vid skolstarten, dvs sex- och sjuåringar. Den n ya verksam
heten har på sina håll fått benämningen barnskola för att fästa uppmärksam
heten på att den ped agogiska praktiken anpassats till att en yngre grupp barn
finns med i verksamheten. I andra kommuner är samverkan mellan förskola
och skola under uppbyggnad och fortfarande begränsad.
Några frågor i den allmänna debatten efter beslutet om den flexibla skol
starten rörde sig om huruvida beslutet grundade sig på ekonomiska eller
pedagogiska överväganden. Misstanken att möjligheter till besparingar var
den huvudsakliga orsaken uppstod kanske främst på grund av att förslaget
presenterades i en budgetproposition och i en tid som innebar ekonomiska
besparingar för kommunerna. Det har också visat sig vanligt att kombinera
pedagogiska och resursmässiga motiv när en pedagogisk reform lanseras.28
En integrering av förskola och skola ger möjligheter till förändringar och
utveckling av undervisningen som kan få betydelse för utbildningsstandar
den i Sverige. Detta avgör huruvida sammanslagningen förskola-skola
kommer att betraktas som en pedagogiskt värdefull förändring. Läsundervisningen är därvid ett centralt kriterium.
En yngre å ldersgrupp elever och en verksamhetsmässig integration med
för inte endast en ny o rganisationsstruktur de första skolåren. Konsekven
serna är vidare än så. En kontituitet i den pedagogiska verksamheten blir
nödvändig såväl till form som till innehåll. Uppfattningar om vad det första
skolåret bör innebära för sexåringarna kan emellertid skilja sig från försko
lans respektive skolans håll. Haug29 har visat att förskolan och skolan har
olika koder30 och lägger vikt vid olika saker, skolan vid intellektuella fär
DS 1997:10. Samverkan för utveckling. Omförskolan, skolan och skolbarnsomsorgen.
Utbildningsdepartementet. Förslaget presenterades efter det att det empiriska materialet i
denna studie insamlats.
28 Sandqvist, K. 19 94. Åldersintegrerad undervisning. En kunskapsöversikt. Stockholm: HLS
Förlag.
29 Haug, P. 1 992. Educational reform by experiment. The Norwegian experimental educatio
nal p rogramme for 6-years olds (1986-1990) and the subsequent reform. Stockholm: HLS
Förlag.
30 Jfr Arfwedsons begrepp skolkoder som avser den tradition so m präglar verksamheten.
Arfwedson, G. 198 3. Varför är skolor olika? Stockholm: Liber/Utbildningsförlaget.
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digheter och förskolan vid social utveckling och personlighetsutveckling.
Trots att förskolans och skolans mål i stort sett är desamma blir vägarna att
nå målen olika. Vad det första skolåret ska innebära har endast diffust kom
menterats från myndighetshåll. I kommittédirektiven till utredningen om
förlängd skolgång sägs att "om ett extra år anknyts till den första årskursen
bör det ges en skolförberedande prägel och anknytningen till förskolans
verksamhet behöver således belysas".31 Vad däremot skolförberedande
verksamhet ska innefatta anges inte närmare. Det ger varje skola stor frihet
att själv utforma sexåringarnas första skolår, en frihet som kan komma att
medföra olikheter från skola till skola. Det finns därför anledning att under
söka hur verksamheten utformas där samverkan mellan förskola och grund
skola etablerats. Hur tar sig de båda kulturkoderna - förskola respektive
skola - uttryck i den integrerade verksamheten? Detta är inte minst intres
sant mot bakgrund av att förskolan bl a i forskningssammanhang har kritise
rats för att inte utmana barns tänkande32, medan Socialstyrelsen menar att
lek och fri aktivitet är nödvändigt för sexåringar.33 Inte minst viktigt är att
undersöka hur sexåringarna förbereds inför den kommande läsinlärningen.
Vi vet idag att läsutveckling har sin början långt innan barnen möter formell
läsundervisning och sker i informella sammanhang i hem och förskola. In
sikter om text och skriftspråk uppstår över tid genom interaktion med böcker
och text i omgivningen. Den fundamentala insikt som barnen under sådana
förhållanden tillägnar sig under sina tidiga år är, att text har en kommunika
tiv funktion. Medan denna förståelse av funktionen hos och användningen
av text utvecklas, formar barnen också initiala attityder till förnöjelsen och
nyttan av det skrivna språket i sina egna liv. Utan denna förståelse är inlär
ning av läsrelaterade färdigheter svår. Hemmets och förskolans roll i detta
sammanhang och den litterära miljö de erbjuder, blir härmed betydelsefull,
för den läsförmåga barnen kommer att utveckla.
Skilda lästeoretiska forskningsläger har redovisat rön om vilka insikter
och kunskaper barnet behöver inför läsinlärningen och hur läsundervisning
bör vara utformad för att på bästa sätt stimulera elevernas läsutveckling. Så
har exempelvis beskrivits vikten av läsmaterial rik på vokabulär och me
ning, som lockar eleverna att läsa (och samtidigt stimulerar den muntliga
språkfärdigheten som är viktig för utveckling av läsförmågan). I forskning,
som baseras på en uppfattning om att läsutveckling sker i stadier, anses av
kodning vara en av de essentiella elementen i konventionell läsning. Stimu
lans av den fonologiska medvetenheten i förberedande och grundläggande
läsundervisning rekommenderas, då färdighet i fonologisk analys anses re
laterad till effektiv avkodning. Ytterligare andra forskningsrön beträffande
tidig läsundervisning framstår också med tydlighet. Fonologisk medvetenhet
31
32
33

SOU 1994:45, s 65.
Broström, S. 1990. Våra sexåringar. Stockholm: Utbildningsförlaget.
Socialstyrelsen. 1987.
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är i sig själv inte den enda faktor som bidrar till flytande läsning. Även möj
ligheter för barnen att undersöka relationerna mellan ljud och bokstav be
hövs för att få en tydlig effekt på läsförmågan. Det är därför viktigt att er
bjuda eleverna en variation av läs- och skriverfarenheter, så att de kan an
vända den fonologiska medvetenhet som är under utveckling.34
Barnen kommer emellertid till skolan med olika litterära erfarenheter. En
del barn har genom umgänget med skriftspråk i hemmet lärt sig reflektera
över språket som objekt, samtidigt som de lärt sig att språk används för att
förstå och producera idéer. Somliga barn har också genom mötet med text
lärt sig bokstavsnamnen och bokstävernas motsvarande ljud. Dessa barn har
ett betydande försprång i förhållande till barn som inte lärt sig detta. Övning
av den fonologiska medvetenheten innebär för dem en organisation av kun
skap snarare än en initial undervisning om denna kunskap. När en ny peda
gogisk praktik planeras på grund av integreringen mellan förskola och skola,
bör stora möjligheter finnas att i den läsförberedande undervisningen beakta
de synpunkter som framförts från forskningshåll och att en kontinuitet mel
lan den läsförberedande och grundläggande läsundervisningen utvecklas.
Sådana läsrelaterade pedagogiska insatser före en formell läsundervisning,
kan ge många elever, men främst elever med mindre erfarenhet av text och
skriftspråk, en bättre start vid läsinlärningen.
Den förberedande och grundläggande läsundervisningen är således av
stor vikt för elevernas senare läsförmåga. Hur läsundervisningen utformas i
barnskolan hänger bland annat ihop med lärarens pedagogiska åsikter om
läsundervisning och inställning till åldersintegrerad undervisning. Uppfatt
ning om den senare aspekten påverkar hur elevgrupper organiseras, medan
lärarens uppfattning om läsundervisning inverkar på hur läsundervisningen
utformas till innehåll och arbetssätt. Det är därför intressant att notera hur
dessa aspekter kombineras i den pedagogiska praktiken. I synnerhet då
sammanslagningen förskola - skola kopplas ihop med åldersintegrerad un
dervisning.35
En strävan som också kommer till uttryck i kommittédirektiven är att
åstadkomma en individanpassad undervisning utan skarpa årskurs- och sta
diegränser. Därmed skulle åldersblandade grupper bli naturliga arbetsenhe
ter i skolan, enligt utredningen. I en åldersblandad klass är spridningen i
elevernas kompetens oftast större än i en åldershomogen klass. Det innebär,
att klassen kan bestå av såväl elever som kan gå snabbt fram i sin kunskapsoch färdighetsutveckling, som av elever vilka behöver mera tid för sin inlär
ning. Stor spridning i en undervisningsgrupp har ansetts medföra problem
för undervisningens genomförande, vad anbelangar lärardrivna instruktio
34

35

Juel, C. Beginning to read. I Barr, R., Kamil, M.L., Mosenthal, P. & P.D. Pearson (Eds.)
1991. Handbook of reading research. Vol. 2. New York: Longman, s 759-788; Sulzby, E.,
& Teale, W. Emergent Literacy. I Barr, et.al. 1991, s 727-757.
SOU 1994:45.
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ner, individuellt stöd till eleverna att kunna erbjuda lämpade arbetsuppgifter
till samtliga elever. Ger detta "vinnare" och "förlorare" bland eleverna och
vilka är i så fall dessa? Samtidigt uppges ofta som en fördel med den åldersintegrerade undervisningsformen att den ger läraren större möjlighet till
individuell handledning än åldershomogen undervisning, genom att eleverna
kan hjälpa varandra och därmed avlasta läraren. Kunskapandets villkor och
process ser därför annorlunda ut i en åldersintegrerad än i en åldershomogen
verksamhet. Den stora spridningen ställer krav på individuell handledning
och att eleverna kan arbeta självständigt.
Individanpassad undervisning eller individualisering har varit ett stort
problem inom den sammanhållna klassens ram. Däremot har en av fördelar
na med åldersblandad undervisning ansetts vara möjligheten att individuali
sera undervisningen. Varje barn får gå fram i sin egen takt, när det gäller att
inhämta kunskaper och färdigheter. Det är naturligt att arbeta med olika
saker och på olika nivåer. Utredningsbetänkandet om förlängd skolgång"Grunden för livslångt lärande" betonar med sin underrubrik "En
barnmogen skola" också en strävan, att skolan ska vara beredd att möta varje
barn på den utvecklingsnivå det befinner sig och i varje tänkbar skolstarts
ålder. Individualiserad undervisning bör dock innebära mera, än att ge varje
barn möjlighet att gå fram i sin egen takt. "Elevens mognad följer inte en
bestämd takt utan kan påverkas, genom att läraren stöder inlärningen."36 Så
är det även med läsmognaden. Den kan också påverkas, om läraren aktivt
stöder denna.37 Lärarens stöd och handledning är därför betydelsefull när det
gäller att underlätta barnets inlärning.
Individualisering kräver god kännedom om elevens starka och svaga si
dor från lärarens sida. Lärare som arbetat med åldersintegrerad undervisning
har funnit en grupp barn som utgör ett problem i den undervisningsformen,
nämligen de barn som saknar "inre motor" att lära sig, eftersom åldersinte
grerad undervisning bygger på egna initiativ och vilja att lära sig.38 Till
denna grupp av barn kan många elever med sen läsutveckling höra. De be
höver läsa mycket för att utveckla sin läsförmåga. Att personalen informerar
sig om det enskilda barnets förmåga, bland annat för att ett barn inte ska
stanna på "sin nivå" utan komma vidare i sin läsutveckling, är en ytterst
väsentlig uppgift för barnskolorna. Likaså gäller det att i detta avseende sätta
en hög ambitionsnivå för samtliga barn.
Undersökningar av den åldersintegrerade undervisningens effektivitet,
när det gäller elevernas prestationer, visar inkonsistenta resultat. Några ut
ländska studier från 1960- och 1970-talet visar att elever i åldersintegrerade
klasser presterade bättre bland annat i läsning än elever i åldershomogena
36
37
38

Ibid, s 20.
Lundberg, I. 19 84. Språk och läsning. Stockholm: Liber, s 123.
Nandrup, I. & Renberg, K. 1992. Blanda & Ge. En bok om åldersintegrerad undervisning.
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
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klasser.39 Då såg emellertid klassrumsundervisningen annorlunda ut än idag,
vilket inte är oväsentligt när undervisningsresultat diskuteras. Några forska
re menar nämligen, att en positiv effekt av åldersintegrering är förbundet
med mer direkt undervisning av läraren samt at t åldersintegreringen används
i syfte att åstadkomma mindre heterogenitet i undervisningsgruppen hellre
än individualiserad undervisning. I en senare forskningsöversikt dras emel
lertid slutsatsen att det inte går att påvisa att eleverna i åldersintegrerad un
dervisning lär sig mera än e lever i åldershomogen undervisning.40 Även i
Sverige har såväl positiva som negativa synpunkter framförts om åldersinte
grerad undervisning.41 Bland annat har en undersökning påvisat att åldersintegrerade klasser var sämre än åldershomogena klasser i läsning. Dess
utom ökade spridningen i de åldersintegrerade klasserna under lågstadieti
den.42 Det finns därför skäl att studera läsundervisningens utformning i
klassrummet och de elevprestationer som erhålles i läsning.

Val av forskningsansats och precisering av syfte
Den läsforskning som finns redovisad från den praktiska undervisningssitu
ationen representerar huvudsakligen implementations- och utvärderings
forskning av storskalig typ, då effekten av undervisningen och orsaker till
prestationsskillnader mellan elever varit objekt för undersökningarna. Så har
exempelvis konstaterats att skolprestationer varierar mellan elever från olika
socioekonomiska uppväxtmiljöer.43 Vilken betydelse för elevernas presta
tioner har då undervisningen i det enskilda klassrummet? I IEA-undersökningen av elevers läsförmåga har de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna
hållits konstanta och data utnyttjats för att undersöka hur mycket av varia
tionen i de deltagande skolklassernas prestationer, som kan förklaras i ter
mer av lärar- och undervisningsfaktorer. De slutsatser som dras är, att fakto
rer relaterade till undervisningsbetingelser, lärarkarakteristika och lärarbeteende har en liten men ändock viss inverkan på elevprestationer.
Gutiérrez, R. & Slavin, R.E. 1992. Achievement Effects of the N ongraded Elementary
School: A Best Evidence Synthesis. Review of Educational Research. Vol 62. Nr 4, s 333376.
40 Veenman, S. 1996. Effects of Multigrade and Multi-Age Classes Reconsidered. I Review
of Educational Research. Vol 66. Nr 3, s 323-340.
41 För en översikt se Sandqvist, K. 1994. Åldersintegrerad undervisning. En kunskapsöver
sikt. HLS Förlag, elle r Sundell K. 1 993. Tripp, Trapp, Trull. En genomgång av forskning
på åldersblandade grupper i svensk förskola och grundskola. Stockholm: Forsknings- och
Utvecklingsbyrån, Stockholms socialförvaltning.
42 Korse, K-G. 1989. Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet i Up psala kommun
under 1980-talet. Hur har det gått i läsning och räkning? Uppsala kommun: Skolförvalt
ningen.
43 Arnman, G. & Jönsson, I. 1985. Segregation och svensk skola: en studie av utbildning,
klass och boende. 2:a uppl. Arkiv avhandlingsserie 18. Lund: Arkiv.
39
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The fact tha t something is left for teaching, over and above home and
community background, indicates that schooling does, after all, make
some difference. In countries with relatively small variation in socio
economic conditions, it might well be the case t hat teaching factors
will hav e a chance t o show up as powerful determinants of reading
achievement.44
Kanhända är emellertid storskaliga undersökningar inte lika finstämda som
kvalitativa studier, när det gäller att visa om "teaching makes a differens"
beträffande elevernas prestationer.
Vidare studerades bakomliggande orsaker till prestationsskillnader uti
från ett individuellt perspektiv, då de ansågs individrelaterade. När u nder
visningsforskningen efter hand skiftade fokus från individen till skolan, kom
undervisningsprocesserna att bli föremål för analys och därmed blev det
intressant att undersöka vad som skedde i klassrummet.45 De första klass
rumsstudierna i Norden startade under 1960-talet som en konsekvens av att
amerikanska forskare i Colemanrapporten46 visat att förhållanden i klass
rummet, som interaktioner mellan lärare och elever samt lärares förvänt
ningar på elevernas prestationer, påverkar elevresultaten. Därmed kom frå
gan att gälla, vad som konstituerade en effektiv undervisning. I ett stort
projekt som startades i Göteborg av Urban Dahllöf kom hans ramfaktorteori,
det vill säga teoriansatsen att pedagogiska processer är en effekt av givna
ramar, att utgöra forskningsparadigm och förklaringsmodell.47 Forskare i
USA hade varit inne på liknande tankegångar och presenterat ett analys
schema för undervisningsforskning. De kategorier som var av intresse att
undersöka i dessa sammanhang var, enligt dessa forskare, förutsättningar
för undervisningen, kontextvariabler som har att göra med givna villkor som
exempelvis klasstorlek, processvariabler, dvs vad lärare och elever gör i
klassrummet samt produktvariabler som avser vad eleverna lärt sig.48
Dessa variabler kom att för efterföljande undervisningsforskare bli vä
sentliga faktorer att undersöka och studera i ett sammanhang och klassrums
undervisningen började bli alltmer betydelsefull för forskarna. De började
44

45

46

47

48

Lundberg, I. & Linnakylä, P. 19 93. Teaching reading around the world. The Hague: IEA
Headquaters.
Hoffman, J.V. 1991. Teacher and school effects in learning to read. I: Barr, et.al. 1991.
s 911-950.
Coleman, J., Sampell, E., H obson, C., McPartland, J., Mood, A., Weinfield, F. & York, R.
1966. Equality of educational opportunity. Washington, D.C: USOE. Government Printing
Office.
Gustavsson, C. & Lundgren, U.P. (red.) 1984. Pedagogisk processanalys: noteringar om
metodik. Rapport 13. Hög skolan för lärarutbildning i Stockholm. Institutionen för pedago
gik.
Dunkin, M. & Biddle, B. 1974. The study of teaching. New York: Holt, Rinehart &
Winston.
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inse vikten av det kontext som klassrummet utgör, när det gäller att utveckla
teorier om undervisningen och dess effekter.
Fortfarande under slutet av 1970-talet ansågs dock, att alltför få forskare
hade studerat undervisningens komplexa fenomen i sin naturliga omgiv
ning49 och fortfarande var undervisningsforskningen i hög grad kvantitativ
till sin karaktär. Relationen mellan undervisningsprocesser och elevernas
prestationer beräknades statistiskt. Mycket av sådan läsundervisningsforskning har efterhand kritiserats. Detta gäller bland annat studier av lärares
beteenden i undervisningen och effekterna av dessa när det gäller elevernas
prestationer. Uppmärksamheten i dessa studier har endast kunnat riktas mot
effekten av enskilda faktorer i undervisningen. Att isolera dem är varken
reellt möjligt eller önskvärt, då undervisningsfaktorerna interagerar med
varandra. Eftersom studierna inte beaktat omgivningen, säger de inte mycket
om undervisning och lärande.50.
Den kvantitativa process-produktforskningen hade ingen nämnvärd
framgång. Forskningsmetoderna blev av den anledningen mer kvalitativa till
sin ansats och kombinerade klassrumsobservationer, intervjuer med lärare
och mätning av elevprestationer. Så skedde även inom läsforskningens om
råde. Denna kom att handla om hur eleverna grupperades i klassrummet
samt i vilket avseende undervisning och lärar-elevinteraktioner i hög- och
låggrupper av elever, skilde sig åt när det gällde prestationer. I forskningen
visades att undervisningsorganisationen och det sätt varpå undervisningen
handhas indirekt påverkar elevernas prestationer på flera sätt. Bland annat
kunde konstateras att undervisningen i hög- och låggrupper av elever beträf
fande läsprestationer skilde sig betydligt. Färre tillfällen att läsa högt i låg
gruppen, mera avbrott på grund av felläsningar och lärarens verbala beteen
de gentemot de svaga läsarna ansågs kunna vara en bidragande orsak till
elevernas svårigheter. I ytterligare en annan studie där effekterna på elever
nas läsprestationer av olika elevgrupperingar och den hastighet med vilken
undervisningen gick fram undersöktes, avslöjades att medel- och högpresterande elever i heterogena klassrum, där eleverna gick fram i olika hastighet i
undervisningen, lärde sig flera ord, än elever på samma kompetensnivå i ett
homogent klassrum eller i en kontext där undervisningen gick långsamt
fram. Undervisningshastigheten hade en substantiell effekt på ordinlärning,
när denna mättes vid slutet av årskurs 1. Ordinlärningen svarade för en sig
nifikant del av variansen i elevernas ordigenkänning. Ordinlärningen sva

49

50

Goodlad, 1979. s 347. I: Anderson, R .C., Hiebert, E.H., Scott, J.A. & Wilkinson, I.A.G.
1985. Becoming a nation of readers: The report of the commision on reading. Washington
D.C: USOE.
Hoffman, J.V. 1991. Teacher and school effects in learning to read. I: Barr, et.al. 1991.
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rade också för en signifikant del av variansen i vo kabulär och förståelse mätt
vid slutet av årskurs 2. 51
I en sammanställning av lärar- och skoleffekter på läsinlärningen, avslö
jas intressanta resultat. Många studier visar enorma skillnader mellan den
läsundervisning som bedrivs i de flesta klassrum och den sorts undervisning
som forskningen menar bäst skulle gynna elevernas inlärning.52 Ett glapp
existerar tydligen mellan teori och praktik. Vidare framförs i sammanhanget
att relationerna mellan undervisning och inlärning också måste undersökas
mera. Vilken typ av arbete eleverna är engagerade i bör exempelvis stude
ras. Det ger en bild av undervisningen i allmänhet, arbetets uppläggning,
inlärningsresultat, etc. Möjligen står vi nu inför ett genombrott i forskningen
om undervisning och skoleffekter, tror forskaren och säger:
The breakthrough will come as more researchers, without enormous
resources, but with a scientific model, move into schools to observe
and systematically study reading instructions and learning to read in
classrooms.53
Mitt syfte med denna studie är att beskriva och analysera läsundervisningens
innehåll och genomförande i en integrerad verksamhet med sex- och sjuår
ingar. Vidare är syftet att sätta in läsundervisningen i sitt kontext, det vill
säga visa hur undervisningsprocessen och dess resultat formats av de förut
sättningar som råder. Några sådana förutsättningar är de lokaler som står till
verksamhetens förfogande, deras fysiska läge i förhållande till varandra samt
deras utformning, vilket bland annat påverkar vilka arbetsformer som är
möjliga och interaktionen mellan de inblandade. Elevernas förkunska
per/kunskaper är en annan viktig faktor, och i åldersblandade grupper är
variationen i läsförmåga ofta större än i åldershomogena grupper. En fråga
som skall besvaras, är hur lärarna hanterar detta. En annan viktig faktor är
de personella resurserna och arbetsfördelningen i personalgruppen. I vilken
utsträckning samarbetar man över professionsgränser och i vilken utsträck
ning delar olika personalgrupper på ansvaret för läsundervisningen?
I själva undervisningsprocessen vill jag belysa, hur olika aspekter av
läsundervisningen framträder. Dessa aspekter tilldelas en mer eller mindre
avgörande roll av olika forskare och består till exempel av innehållet i un
dervisningen, arbetssättet och i samband därmed individualiseringen i un
dervisningen samt i vilken mån elever i olika åldrar blandas i läsundervis
ningen. I den pågående undervisningsprocessen vill jag undersöka, vilka
lästeoretiska aspekter som betonas i läsundervisningen. De visar om läsun
dervisningen har en teoretisk orientering efter en top down- eller en bottom
51
52
53

Ibid.
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M/7-styrd modell för läsprocessen. I en top down-orienterad läsundervisning
betonas kommunikationsaspekten i läsning. Begreppsligt styrda processer
betonas och eleverna möter från läsundervisningens början meningsbärande
texter. Motsatsen, en bottom up-orienterad läsundervisning, utgår från bear
betning av givna data, bokstavs/ljudrelationer, då nybörjarläsning i grunden
anses vara en fråga om avkodning.
Läraren spelar förstås en viktig roll i undervisningsprocessen. Till klass
rummet för hon med sig en föreställning om vad under visning i allmänhet
och läsundervisning i synnerhet är och hur den bör bedrivas. Därför är syftet
också att kartlägga lärarens attityder till och intentioner med undervisningen.
Kanske visar det sig att det finns ett glapp mellan vad hon säger och vad hon
gör?
Men inte bara förutsättningar och process utan även resultaten skall un
dersökas. Syftet är därför också att undersöka elevernas läsförmåga och
därvid särskilt belysa den betydelse det har att sexåringarna kommer i kon
takt med skolkulturen ett år tidigare än vad som hittills gällt. Vilka insikter
om språk och läsning har sexåringarna när de börjar? Hur utvecklas deras
läsförmåga och attityder till läsning under barnskoletiden? Min avsikt är
således också att följa elevernas läsutveckling och återkommande mäta de
ras läsprestationer från och med när de börjar barnskolan till och med när de
har gått årskurs 2 eller blivit åtta år gamla. I det avseendet skall jag utnyttja
de möjligheter som finns till jämförelse med resultaten av den nationella
utvärderingen av läsundervisningen i årskurs 2. Eleverna i föreliggande un
dersökning jämförs således med ett representativt urval av elever i samma
ålder vilka deltagit i den nationella utvärderingen.
I en beskrivning av läsundervisningen och dess utfall är det även väsent
ligt att efterfråga klasslärarens värdering av läsundervisningen. En utvärde
ring görs därför i slutet av läsåret, år 1. Syftet var att klassläraren dels spon
tant skulle få möjlighet att värdera den läsundervisning som varit och dels
svara på frågor om undervisningens process och resultat. Frågorna som
ställdes till lärarna berör följande områden54:
1. Elevernas läsintresse och läsutveckling.
2. Effektiviteten i lärarens undervisningsstrategier och tidsanvändning
under arbetspassen. (Frågor som syftar till reflektion hos läraren om
varför hon gjort som hon g jort och hur hon ser på detta vid läsårets
slut.)
3. Läromedlens lämplighet.
4. Eventuell förändring i läsundervisningen inför kommande läsår.
54

Utvärderingen rör områden som Barr och Johnson anser ska ingå i en utvärdering av
läsundervisningen. Se Barr, R. & Johnson, B. 1991. Teaching reading in Elementary
Classrooms. Developing Independent Readers. New York: Longman. Frågeställningarna
redovisas i bilaga 1.
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Uppläggning och genomförande
Hösten 1994 när undersökningen startade, hade några kommuner redan
kommit igång med en totalintegrerad samverkan mellan förskola, skola och
fritidsverksamhet. En sådan kommun kom jag i kontakt med på våren 1994 i
ett annat sammanhang, som hade med mitt arbete som lärarfortbildare att
göra. I kommunen hade bildats fyra integrerade verksamheter för sex- och
sjuåringar, som kallades för barnskolor. Efter kontakt med skolledningen i
kommunen fick jag tillåtelse att besöka barnskolorna och för personalen
redovisa min forskningsplan. Tidigt på höstterminen stiftade jag bekantskap
med personal och elever samt rektorer på de enskilda skolenheterna. Samti
digt tog jag kontakt med ett rektorsområde i en annan kommun, där integre
rade verksamheter med sex- och sjuåriga elever kommit till stånd vid två
skolenheter och fick personalens tillåtelse att genomföra studien. I ytterliga
re en annan sex- sjuårsverksamhet men i ett annat rektorsområde hade lärar
na eftersökt någon person, som utifrån skulle kunna studera deras verksam
het. Efter samtal med personalen där kunde undersökningen starta. Perso
nalen vid samtliga skolor var mycket välvillig att dels låta mig vara med i
undervisningen, dels till att själva ställa upp som informanter och låta mig
utföra några läsprövningar med eleverna. (För enkelhetens skull kallar jag
fortsättningsvis samtliga integrerade sex- sjuårsverksamheter i undersök
ningsmaterialet för barnskolor, även om endast den första kommunen hade
en sådan beteckning på verksamheten.)
Samtliga barnskolor, som kom att ingå i undersökningen, var belägna i
tätorter eller på landsbygd. Jag sökte medvetet dels skolor där den socioekonomiska närmiljön inte var utpräglat hög- eller lågstatusbetonad,55 vilket
skulle kunna inverka på undervisningens innehåll och utformning samt
eventuellt göra den särpräglad i ett eller annat avseende, dels skolor som inte
skulle avvika nämnvärt från varandra beträffande socioekonomisk närmiljö.
Eftersom jag ville studera läsundervisningen och var beroende av att den
skulle framträda tydligt i studiet av den pedagogiska praktiken fick inte
andra faktorer i denna ta överhanden och dölja mitt undersökningsfokus.
Nedan följer en kortare beskrivning av vilken datainsamling som pågick
under vart och ett av de tre åren som undersökningen varade. Studiet av den
pedagogiska praktiken och dess villkor var av naturliga skäl mest intensiv
och pågick över ett läsår, det första, medan år 2 och 3 innebar mindre infor
mationsanskaffning.

Utifrån kommunstatistik har jag kunnat notera att kommunerna har en liknande social
struktur med avseende på utbildning och medelinkomst.
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Årl

Under läsåret 1994/95 gjorde jag återkommande besök i barnskolorna. Det
blev sammanlagt fem besök under året i varje skola. Vid varje besökstillfälle
vistades jag en dag i verksamheten och studerade läsundervisningens inne
håll och uppläggning i sitt sammanhang, dvs ingående i en pedagogisk orga
nisation samt fysisk och social miljö. Efter skoldagens slut träffade jag låg
stadieläraren för en stunds samtal om vad som ägt rum i undervisningen. I
samband med de flesta besöken gjorde jag också en mer utförlig intervju
med lågstadieläraren efter skoldagens slut. Varje sådan intervju hade ett b
estämt tema.
Läsprövningarna genomfördes vid ett par tillfällen. I början av höstter
minen det första undersökningsåret genomgick sexåringarna en fonologisk56
och en muntlig diagnos. Den senare, som gjordes individuellt med varje
barn, tjänade också syftet att lära känna de enskilda eleverna. Sjuåringarna
som börjat skolan innevarande år gjorde samma fonologiska diagnos. I slutet
av läsåret upprepades det fonologiska provet med samtliga elever, som bör
jat skolan detta läsår.
År 2
Under läsåret 1995/96 återvände jag ett par gånger ytterligare till barnsko
lorna för att komplettera informationssökningen, bekräfta eller falsifiera ett
tidigare intryck om undervisningen eller för att ställa ytterligare frågor till
lågstadieläraren om undervisningen och elevernas framsteg. Vidare genom
fördes ytterligare läsprövningar. I slutet av läsåret genomgick de då sjuåriga
eleverna ett ordavläsningsprov och åttaåringarna ett annat läsprov, som för
utom en viss avläsningsförmåga att läsa meningar också kräver en korrekt
uppfattning av den skrivna meningen. Vid et t besökstillfälle genomfördes
ännu en intervju med klassläraren.
I slutet av läsåret bad jag k lasslärarna läsa igenom min beskrivning av
läsundervisningsprocessen vid respektive barnskola och återgivningen av
lärarens uppfattning om hur läsundervisning ska bedrivas. Lärarna fick då
möjlighet att justera eventuella felaktigheter.
År 3
Efter ytterligare ett läsår, läsåret 1997/98, återvände jag igen till barnskolor
na för att genomföra ett läsprov med åttaåringarna och för att skaffa mig
information om elevernas läsutveckling. I slutet av vårterminen fick de nu
åttaåriga eleverna, vilka var de sexåringar som jag mötte när undersökning
en började år 1, läsprovet, som innebar meningsläsning. Därutöver besvara
de de en enkät om läsvanor och en enkät, som handlade om attityder till
Fonologisk handlar om språkets ljudsystem.
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läsning. En intervju gjordes också, där klassläraren ombads reflektera över
läsundervisningen och vad det är som gjort, att den blivit som den blivit.
Sammantaget består mitt datamaterial av fältanteckningar från 48 besök i
barnskolorna (8 besök i varje barnskola), 30 intervjuer med klasslärare och 7
intervjuer med övrig personal vid barnskolorna. Läsprövningarna har bestått
av en muntlig diagnos med sexåringar och ett fon ologiskt prov med samtliga
nybörjare, såväl sex- som sjuåringar. Detta upprepades vid ytterligare två
tillfällen för sexåringarna och ett för sjuåringarna. Vidare har två läsprov
ingått, ett enklare som genomförts med sjuåringar och ett annat mer krä
vande som åttaåringarna genomgått.

Fallstudier
För mitt syfte att studera läsundervisningen i ett sammanhang var närvaron i
klassrummet nödvändig. Genom direkt, personlig kontakt med den praktiska
verksamheten gavs möjlighet att förstå det kontext, inom vilket läsundervis
ningen äger rum. Eftersom läsundervisning av skilda anledningar, bland
annat sådana som har med olika förutsättningar att göra, varierar från klass
till klass, var det också nödvändigt att studera läsundervisningen i fler än en
klass. Varje barnskola utgör därför en fallstudie och beskrivs som en egen
historia.
Fallstudierna i denna undersökning är av typen "intrinsic case study".57
Sådana studier kommer till stånd, för att forskaren önskar en bättre förståel
se av ett speciellt fall, det vill säga fallet i sig är av intresse. Syftet är vare
sig teoribildning, att förstå någon abstrakt konstruktion eller att konstruera
ett allmänt fenomen. Samtidigt utgör fallstudierna i detta material tillsam
mans en "collective case study"58, då ett flertal fall studerats för att tränga in
i hur den pedagogiska praktiken i läsundervisningen kan se ut i en integrerad
verksamhet med sex- och sjuåriga elever, samt lära känna en större popula
tion av lärare och elever. Varje fall tjänar samma syfte inom den övergri
pande frågeställningen. Yin59 kallar detta en "multiple-case design" och
menar, att i en sådan design är både de individuella fallen och resultaten av
samtliga fall i fokus. Genom att flera fall ingår i studien, kan en övergri
pande rapport som omfattar samtliga fall göras, en så kallad "cross-case
report". Genom att studera och beskriva flera barnskolor är förhoppningen,
att det ska leda till en bättre förståelse av hur villkor, process och resultat är
relaterade till varandra.
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Mina besök i klasserna var av karaktären fältstudier. Den tid jag till
bringade i barnskolorna bedömde jag som tillräcklig för undersökningens
syfte. På grund av att besöken pågick kontinuerligt över läsåret (år 1 i under
sökningen) kunde jag införskaffa den information jag behövde. Observation
av läsundervisningen under ytterligare ett läsår hade troligen inte tillfört
särskilt mycket mer information om utformningen av denna. Vid mina besök
år 2 och 3 kunde jag också stämma av mina tidigare intryck och notera
eventuella skillnader. Då samma åldrar av barn ingick i verksamheten och
även andra förutsättningar för denna var ungefär desamma efterföljande år,
torde eventuella skillnader i undervisningsprocessen vara begränsade.
Tidslängden under vilken observationer äger rum har också med observa
tionsfrågan att göra och bör stämmas av mot de n. Det finns inget ideal här
vidlag när det gäller observationer. Dessa ska, så att säga, pågå tills jobbet är
gjort.60
Under studiebesöken fungerade jag som observatör i undervisningen. Jag
fanns med i denna, noterade och ställde frågor såväl till personal som elever
samt försökte se bakom det som hände.61 Trots min roll som observatör
kunde jag ge enskilda elever en handräckning, förklaring eller dylikt och
kunde också läsa tillsammans med enskilda elever. Jag rörde mig således
fritt bland elever och personal. Möjligheten att ställa frågor under arbetets
gång gav en fördjupad insikt om anledningen till visst agerande från läraren
sida. Detta ökade i hög grad min förståelse för vad so m hände i undervis
ningen. I detta sammanhang, liksom under observation av undervisningen,
var också min bakgrund som lågstadielärare värdefull. Vi, personalen och
jag, kunde mötas som kollegor.
Undersökningen har till en del haft en induktiv, upptäckarorienterad an
sats, eftersom det var nya undervisningsmiljöer och en till vissa delar ny
pedagogisk verksamhet jag mötte. Emellertid har min profession gett mig
såväl en teoretisk som erfarenhetsmässig förförståelse av läsundervisning.
Närvaron i undervisningen medan den pågick gjorde undervisningen levan
de och lättare att beskriva av den anledningen. Detta har förklarats sålunda:
Genom att forskarens egen perception är en del i datainsamlingen kan fors
karen presentera en mer förståelig bild av den undervisning som studeras . På
så sätt erhåller forskaren genom "första-hands-erfarenheterna" tillgång till
personlig kunskap och direkt erfarenhet som resurs i hjälpen att förstå och
värdera undervisningen.62 Observationen gav också möjlighet att gå bakom
den intervjuade lärarens uppgifter.
Under besöken i barnskolorna förde jag kontinuerligt anteckningar. Un
der mitt första besök inriktade jag mig på att stude ra de kontextuella förhål
landena och vad som konstituerade villkoren för läsundervisningen. Jag
Patton. M.Q. 1988. Qualitative Evaluation Methods. London: Sage Publications, Inc.
Ibid.
62 Ibid.
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informerade mig om fysiska och organisatoriska förhållanden i varje
barnskola. Hur lokalerna ligger i förhållande till varandra och hur ändamåls
enliga de är för verksamheten kan ha inverkan på i vad mån samt hur för
skola, skola och fritidsverksamhet integrerats samt därmed hur personalen
samverkar och eleverna grupperas. Vilka konsekvenser detta hade för läsundervisningens uppläggning och utformning studerades. När jag lärt känna de
kontextuella villkoren, kunde jag skifta perspektiv och ägna mig åt läsundervisningens innehåll och process.
För att också förstå hur förutsättningar och process är relaterade till var
andra, var det viktigt att notera, hur arbetet i läsundervisningen organiserats.
Hur var eleverna grupperade under arbetet och i samband med lärarinstruktioner? Undervisades hela klassen samtidigt? Vände sig undervisningen till
en mindre grupp inom klassen eller till enskilda elever? Pågick olika typer
av aktiviteter samtidigt och eventuellt också på olika kompetensnivåer? Ele
verna kan organiseras i grupper av olika slag, som varierar till storlek och
komposition. Varje typ av gruppering har sina fördelar och nackdelar för
speciella aktiviteter och speciella elever. Var arbetet individualiserat, så att
varje barn arbetade med sin individuella uppgift som läraren gett eleven
eller som eleven själv valt och eventuellt också själv kreativt skapat? Skedde
arbetet i mindre grupper? Hade gruppmedlemmarna samma uppgifter eller
arbetade var och en med sin egen uppgift? Hur utnyttjades lärarresursen?
Medan undervisningsprocessen pågick iakttogs också hur läromedel an
vändes i undervisningen och karaktären på dessa, huruvida exempelvis en
läslära användes och om uppläggningen av arbetet följde denna. Detta säger
en del om läsundervisningens pedagogiska inriktning och ger förståelse för
såväl innehåll som uppläggning av läsundervisningen.
Fältanteckningarna skulle hjälpa mig att först bygga upp en förståelse av
klassrummets egna sociala och kulturella lilla värld samt den läsundervisning som pågick i den och sedan ge en så klar bild so m möjligt av denna.
Fältanteckningarna var därför beskrivande till sin natur och innefattade allt,
som jag trodde skulle bidra till förståelse för mig själv samt också bidra till
den bild av läsundervisningens villkor och process, jag hade som syfte att
förmedla. Anteckningarna gjordes kortfattade för att så mycket som möjligt
skulle hinna noteras, medan undervisningen pågick. På eftermiddagen eller
efterföljande dag gick jag igenom anteckningarna och utvidgade dessa. Det
kunde innebära att jag också infogade mina egna synpunkter eller uppfatt
ningar av vad som hänt i undervisningen för att minnas detta vid den senare
analysen.
När jag väl kände till undervisningssituationen i den enskilda barnskolan,
vilket underlättades av de samtal personalen och jag förde på raster och efter
skoldagens slut, kunde jag redan vid mitt andra besök koncentrera mina
iakttagelser på läsundervisningen. Även dessa anteckningar blev till en bör
jan vida till sin karaktär, då jag ville skapa mig en uppfattning om undervis
ningens innehåll och uppläggning, vilka typer av aktiviteter som förekom
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och prioriterades i undervisningen samt lärarens pedagogiska åsikt om
läsundervisning. Detta relaterades sedan till de intentioner med läsundervis
ningen, som läraren skulle delge mig i intervjun. Fältanteckningarna följer
det mönster som Popkewitz63 föreslår, att en etnografisk forskare ska följa.
Han menar, att denne först ska ge sig direkt in i observationstillfället och där
observera i syfte att skaffa sig en överblick med brett fokus. Allt eftersom
forskaren skriver ner sina iakttagelser och analyserar dessa, får forskaren
träning att koncentrera sitt fokus till specifika situationer och händelser. Så
småningom blev jag mera bekant med fältet, med den kontext i vilken
läsundervisningen ingick. Jag kunde därför skifta perspektiv och mera ingå
ende studera läsundervisningsprocessen. Jag kunde fokusera vissa för läsun
dervisningen viktiga aspekter, till exempel hur bokstavs/ljudinlärningen gick
till, om samtliga elever i undervisningsgruppen lärde sig samma bokstav och
läraren bestämde denna eller om eleverna arbetade med en bokstav de valt
själva och ett individuellt och självständigt arbete präglade denna inlärnings
fas, om en läslära användes för uppläggningen av läsundervisningen, när
eleverna fick tillgång till meningsbärande texter i läsundervisningen, hur
elevernas lästräning går till i klassrummet och vad de läser då, om och hur
eleverna observeras på former i språket som ändelser, prefix och suffix samt
huruvida dessa språkliga former tränas i ett meningsfullt sammanhang dvs
under ett pågående arbete eller om de tränas isolerat. Det blev också med
tiden under fallstudierna allt mera av verifikation av data än insamling av
nya data.
Observationer kan vara begränsande när det gäller att beskriva en under
visningsprocess som pågår över en längre tid, om inte observatören hela
tiden kan ta del av processen. En teoretisk möjlighet finns, att undervis
ningen ser annorlunda ut, när observatören inte är med och iakttar vad som
sker. Emellertid var jag ö vertygad om att något sådant inte skulle kunna äga
rum på det skolstadium det handlade om i denna undersökning. Med elever i
yngre åldrar skulle det med säkerhet vara ytterst svårt att bedriva en helt
annorlunda undervisning än den vanliga vid de till fällen när jag fanns med i
klassrummet, då eleverna med största sannolikhet skulle visa ett osäkert
beteende i den nya undervisningssituationen.

Intervjuer
All involverad personal var föremål för åtminstone en intervju och dessutom
intervjuades skolledarna vid varje barnskola. Lågstadieläraren intervjuades
däremot som ansvarig för läsundervisningen ett flertal gånger fortlöpande
under läsåret.
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Varje intervju hade ett bestämt tema och hade planerats i förväg med frå
gor, som var viktiga att få besvarade. Dessa frågor fungerade som en inter
vjuguide, för att garantera att information angående vissa centrala aspekter
erhölls. Intervjuerna fördes i hög grad i en konversationsanda, så att inter
vjupersonen kunde tillåtas utvidga sina svar. Det karakteristiska med inter
vjuer i kvalitativa undersökningar är att intervjupersonerna kan uttrycka sina
personliga perspektiv, sin egen förståelse, uppfattning, etc med egna ord och
uttryck.64 Detta gav information om sådant som inte syns i undervisningen.
Intervjuerna gav därmed möjlighet att gå bakom de yttre beteendena.
Angelägenhetsgraden fick avgöra om intervjun skulle spelas in på band.
Jag fann det viktigt att inte alla intervjuer skulle bandas, då samtalet oftast
flyter friare när så inte sker. Jag ville inte heller att lärarna skulle känna
dessa intervjuer pressande, då jag var i stort behov av deras öppenhjärtiga
synpunkter. Kanske även sådana som de inte skulle ge uttryck för om de
kände sig utelämnade eller bevakade. En intervju som inte spelas in kan få
karaktären av ett informellt samtal, som om kontakten mellan intervjuare
och den intervjuade är bra kan ge mer information. Om det för min beskriv
ning av läsundervisningen var synnerligen viktigt vad läraren berättade och
förklarade, spelades intervjun in med den intervjuades godkännande. Om
intervjufrågorna i stället innebar ett formellt bekräftande av förhållanden jag
redan uppmärksammat eller kände till, valde jag att föra kortfattade anteck
ningar under och efter intervjun.
Vid mitt fö rsta besök genomfördes en intervju med all personal och rek
torerna i respektive barnskola. Samtliga dessa intervjuer spelades in på band.
I några enstaka fall uppstod förhinder. Intervjuerna med personerna i fråga
skedde då en annan dag per telefon och samtalet spelades in på band. I
denna första intervju ville jag lära känna personen i fråga och informera mig
om den intevjuades åsikter om barnskoleverksamheten samt vilka fördelar
den har i jämförelse med traditionell åldershomogen undervisning och skol
start vid sju års ålder. Av förskollärare och fritidspedagoger ville jag också
veta den intervjuades antal tjänsteår i yrket och om personen i fråga arbetade
med förberedande läsundervisning och/eller var involverad i den grundläg
gande läsundervisningen.65 Eventuell utbildning som personen hade om
läsundervisning var också intressant i detta sammanhang. Genom kontakten
med skolledarna fick jag information om tillkomsten av barnskolan. Denna
intervju gjorde mig bekant med personalen vid barn skolorna och jag fick en
första inblick i verksamheten. Inför kommande besök i barnskolorna kände
jag till vilket ansvarsområde var och en i personalgruppen vid den enskilda
barnskolan hade och om personalen gått in i barnskoleverksamheten på egen
begäran. Jag kände också till personalens åsikter om åldersintegrerad under
visning, en upplysning som kunde vara viktig för att senare förstå organisa
64
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tion beträffande elevgruppering i barnskolan och uppläggningen av klass
rumsarbetet.
Vid nästa besökstillfälle intervjuades lågstadieläraren om läsundervisning
(då det i alla barnskolor var lågstadieläraren som hade ansvaret för läsundervisningen) och åldersintegrering som pedagogisk idé.66 Det blev en om
fattande intervju som spelades in på band. Denna intervju ansåg jag ock så
vara den viktigaste av samtliga intervjuer, eftersom den berörde den centrala
frågeställningen i min undersökning. Intervjun var av fundamental vikt för
att förstå läsundervisningens utformning och innehåll. Tillsammans med
mina fältstudier i barnskolan svarade denna intervju för den huvudsakliga
informationen om lärarens pedagogiska uppfattningar om läsundervisning,
intentioner med denna och förklaring av varför läsundervisningen såg ut
som den gjorde. Emellertid hade det mindre betydelse vad läraren sa i inter
vjuerna, än vad läraren gjorde under arbetspassen. Jag fann, att lärarna
ibland hade svårt att sätta ord på sin praktik och svårt att förklara varför de
gjorde det de gjorde. Somliga intervjuer gav därför inte så mycket informa
tion, som jag hade hoppats på. Skillnaden mellan vad läraren sade i intervju
erna om den pedagogiska praktiken och vad de faktiskt gjorde blev av den
anledningen också mindre intressant.
Att ställa frågor till läraren om läsundervisning på ett tidigt stadium var
viktigt av två skäl. För det första ville jag undvika, att läraren skulle ana sig
till min u ppfattning om undervisning och eventuellt påverkas av detta vid
uppläggningen av läsundervisningen. För det andra var det viktigt, att förstå
lärarens agerande i undervisningen, då jag under mina observationer ville
stämma av lärarens uppfattning om läsundervisning gentemot den praktiska
pedagogiken. Flera forskare menar, att lärare inte alltid gör vad de säger sig
göra67, medan andra har visat att lärares pedagogiska uppfattningar när det
gäller undervisningens innehåll är nära relaterade till deras klassrumsaktivi
teter.68 Det innebär, att det som en lärare tror på bör reflektera hur denne
undervisar. Samtidigt existerar också en uppfattning om att lärares hand
lingar är kontextberoende, dvs de är i hög grad betingade av den aktuella
situationen och de aktuella eleverna, vilket medför att lärares undervisnings
handlingar ofta i praktiken kommer att formas utan hänsyn till ideologiska
och andra värdemässiga påbud.69
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Den tredje intervjun handlade om lärarens planering av und ervisningen.
Då ville jag bland annat veta lärarens utgångspunkt vid planeringen, om
läraren gjorde individuella arbetsgångar för enskilda elever och hur läraren i
undervisningen ansåg sig kunna utnyttja åldersblandningen av elever.70
Syftet med denna intervju var att ta reda på, om läraren hade en planering
för läsundervisningen och i så fall över hur lång tidsperiod den sträckte sig.
Syftet var också, att undersöka lärarens utgångspunkt för en sådan undervis
ningsplanering, om det exempelvis var den enskilde eleven eller en uppfatt
ning om vad elever i olika åldrar bör lära sig. Vidare skulle intervjun infor
mera om individualisering i undervisningen och hur läraren stöder en elev
med långsam läsutveckling i undervisningen. Intervjun som helhet skulle
ytterligare bidra till min förståelse av den läsundervisning jag tog del av i
klassrummet. Någon b andinspelning gjordes inte denna gång av det skälet
att jag ville att denna intervju skulle genomföras i en mer avslappnad situa
tion än de båda tidigare intervjuerna.
En intervju handlade om elevernas sociala bakgrund och vilken betydelse
denna kan ha för läsundervisningen. Huruvida läraren beaktar detta vid ut
formning och planering av undervisningen var en aspekt av betydelse för att
förstå den pedagogiska praktiken.71 Inte heller denna intervju bandades, då
den var kort och jag bedömde det möjligt att föra kortfattade anteckningar
under intervjuns genomförande.
I slutet av läsåret bad jag läraren utvärdera det gångna året. Utvärderings
frågorna som var öppna till sin karaktär preciserades tydligare vid behov och
handlade om läsundervisningen i allmänhet, läromedel som använts i läsun
dervisningen, effektiviteten i läsundervisningen och eventuella förändringar
som läraren tänkte vidta i läsundervisningen inför det kommande läsåret.72
Utvärderingen ger information om lärarens insikt om den egna läsundervis
ningen, såväl dess innehåll och process som elevernas intresse för läsning
och deras läsutveckling. Även denna intervju spelades in på band.
Efter ytterligare ett år, i slutet av år 2, bad jag läraren åter igen fundera
över sin läsundervisning genom att tankemässigt försöka ställa sig utanför
den och söka orsak till varför den blivit som den blivit samt vad den innebär
för eleverna i barnskolan.73 Syftet var att undersöka lärarnas åsikter om i
vad mån de kunde genomföra läsundervisningen i enlighet med sin pedago
giska intention eller om de upplevde hinder härvidlag. Detta hoppades jag
skulle ge mig information om förutsättningar för läsundervisningen och om
läraren kunde göra något åt eventuella hinder för undervisningens genomfö
rande. Intervjun bestod endast av ett fåtal frågeställningar och anteckningar
kunde föras under intervjuns gång.
70
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Utöver dessa "formella" intervjuer förekom informella konversations
intervjuer. Sådana förlitar sig helt på spontana frågor i det naturliga flödet av
interaktioner, formas av situationer och händelser och sker under pågående
fältarbete.74 Dessa tillfällen gav ytterligare förståelse av den pedagogiska
praktiken i synnerhet beträffande händelser under läsundervisningsprocessen, lärarens ageranden, handledning till elever, etc.
Jag bad också lågstadielärarna, att de i slutet av varje arbetsvecka skulle
skriva ner sina planeringar för veckan samt reflektioner över det arbete som
förevarit. Detta fungerade bra under höstterminen. Lärarna tyckte emellertid,
att det var svårt att sammanfatta vad som ägt rum i läsundervisningen. På
grund av a tt elevernas arbete i hög grad är individualiserat, genom den egna
planering eleverna gjorde i flera av klasserna, planerade inte lärarna vad som
skulle ske i varje ämne och varje arbetspass. Läsundervisningen tillhörde de
icke planerade aktiviteterna. Däremot menade sig lärarna "ha i huvudet"
någon sorts planering över terminens undervisning.

Läsprövningar
Det huvudsakliga syftet med läsprövningarna har varit att få kännedom om
spridningen av läsförmågan hos eleverna inom varje barnskola för att kunna
relatera läsförmågan till uppläggningen av läsundervisningen i klassen. För
detta ändamål var det också nödvändigt att införskaffa information om de
enskilda elevernas status beträffande läsutveckling vid skolstarten och innan
läsundervisningen började. Eftersom sexåringarna är en ny åldersgrupp i
skolan var det speciellt intressant att erhålla insikt om dessa elevers eventu
ellt begynnande läsförmåga.
Nybörjarelevernas fonologiska medvetenhet och läsförmåga har under
sökts vid tre tillfällen under studiens gång. Det fanns flera syften med pröv
ningarna. Ett syfte var att få en uppfattning om var samtliga nybörjare i
barnskolorna stod i sin läsutveckling vid skolstarten. Det fonologiska provet
användes i detta sammanhang. De sexåriga eleverna genomgick också en
muntlig diagnos för att bland annat få insikt om elevernas orientering beträf
fande läsningens och skrivningens funktion. Ett annat syfte har varit att följa
elevernas läsutveckling under barnskoletiden som information och underlag
för diskussion med respektive klasslärare om läsundervisningen. Ett tredje
syfte har varit att undersöka de åttaåriga barnskoleelevernas läsprestation för
att jämföra denna med det medelvärde, som samma åldersgrupp barn erhöll i
den nationella utvärderingen på samma läsprov.
I den nationella utvärderingen ingick två elevenkäter. Den ena "Frågor
om läsning" ger upplysning om hur ofta eleverna ägnar sig åt olika typer av
läsaktiviteter, medan den andra "Hur känner du dig när du läser?" informe
rar om elevernas attityder till läsning. Enkäterna, som även används i denna
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Patton, 1988.

27

undersökning, har kortats ner. De mest angelägna frågeställningarna har
valts ut och resultaten jämförs med resultat i den nationella utvärderingen.
I samband med fallbeskrivningarna av de enskilda barnskolorna redovi
sas elevprestationerna på genomförda prov. En sam lad bedömning av alla
elever i de i undersökningen ingående barnskolorna redovisas och diskuteras
i slutdiskussionen.
Mätinstrument
Valet av provinstrument hängde ihop med ovanstående syften samt med att
undersöka i vilken mån det fanns elever i grupperna som erhöll mycket låga
resultat på proven i jämförelse med övriga elever. Mätinstrumenten har valts
ut utifrån vilka insikter och förmågor hos barnen som forskning visat är av
betydelse för en senare läsförmåga.75 Naturligtvis ger diagnoserna en grov
infomation, men ändå tillräcklig eftersom syftet endast var att inventera
förekomsten av elevresultat, som avvek betydligt från genomsnittet. Detta
skulle vara värdefull information för att få vetskap om, i vad mån dessa ele
ver uppmärksammas i barnskolorna och vad undervisningen innebär för
deras del.
En muntlig diagnos76 gjordes individuellt av sexåringar, i syfte att få in
formation om deras kognitiva och språkliga status inför läsinlärningen. Detta
prov hade karaktären av ett informellt samtal med eleverna. Samtalet inled
des med två frågor om vad eleverna tyckte om att gå i barnskolan. Syftet
med dessa frågor var förutom att börja samtalet med något som eleverna
säkert kunde besvara, att utröna vad eleverna förknippar med roliga och
tråkiga aktiviteter i skolan. Av intresse var här att se vilka elever som tycker
att förberedande läsaktiviteter och arbete i skolböcker var roligt. 77 Informa
tionen är intressant när de gäller de enskilda eleverna och i relation till deras
läsförmåga senare under läsåret. Huruvida eleven kan skriva sitt namn säger
en del om elevens begynnande läsutveckling78 på samma sätt som elevens
bekantskap med bokstäver gör.79 Kännedom om bokstavsnamnen har visat
sig vara en stark prediktor av läsförmågan till och med starkare än mental
ålder.80 Barnen tillfrågas därför också om de känner till några bokstäver.
Om så är får eleven benämna och peka på bokstäverna. Elevens uppfattning
om läsningens och skrivningens funktion, om någon läser för barnet i hemUtreds närmare dels längre fram i detta avsnitt, dels i avsnittet "Läsundervisningens
utformning".
76 Frågeställningar bilaga 7.
77 Fråga 1 och 2.
78 Fråga 3.
79 Fråga 4.
80 För en sammanfattning om forskning angående bokstavsnamnens betydelse för läsförmå
gan se Adams, 1990, s 61-64.
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met samt om eleven har någon älsklingsbok kan sägas vara effekt av läspåverkan i hemmet och i förskolan.81 Barn som får läst för sig i hemmet, som
lär sig bokstäver, lär sig memorerà ramsor etc kan vara bättre förberedda
inför läsinlärningen i skolan, därför att de vet mera om läsning och hur läs
ning går till. Barn som däremot inte fått läserfarenheter behöver förmodligen
sådana erfarenheter när de börjar skolan.82 Frågorna om läsningens och
skrivningens funktion har hämtats från forskning om förskolebarns uppfatt
ningar om läsningens funktion och form, där en avsikt var att ta reda på, vad
barnen uppfattade läsning vara och om de insett poängen med läsning. Re
sultaten av undersökningen visade att barnens uppfattningar samvarierar
med senare läsprestation. 83 Dessutom fick eleven några fonologiska upp
gifter.84 Det var uppgifter som gick ut på a tt rimma, att segmentera några
initiala och finala fonem i ord samt att utföra några syntes- och analysupp
gifter på stavelsenivå, det vill säga uppgifter som prövar den fonologiska
medvetenheten.
Den fonologiska medvetenheten mättes, eftersom det är en av de allra
kraftfullaste indikatorerna när d et gäller att förutsäga nybörjarläsarnas ut
veckling.85 En fonologisk diagnos krävdes därmed, som var så kort och en
kel att förstå, att även sexåringar skulle kunna genomföra det. Utbudet av
sådana diagnoser är mycket begränsat. Det test som valdes, "Finn första
fonemet"86, uppfyllde nämnda kriterier. Diagnosen består av sju uppgifter
som prövar elevernas förmåga att känna igen det första fonemet87 i ord. Ele
verna får ett ord presenterat dels muntligt, dels med en illustration. Uppgif
ten går ut på, att bland fyra alternativ som också presenteras muntligt och
med illustration hitta det ord som börjar på samma fonem som det givna
ordet.
Frågorna 5-8.
Mason, J.M. 1984. Early Reading From a Developmental Perspective. I P.D. Pearson, (ed.)
et.al. 1984. Handbook of Reading Research. New York: Longman, s 505-537.
83 Dahlgren, G. & Olsson, L-E. 1985. Läsning i barnperspektiv. Akademisk avhandling.
Göteborg studies in educational sciences 51. Acta Universitatis Gothoburgensis.
84 Frågorna 9-14.
85 Adams, 1990. Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O-P. 1988. Effects of an extensive pro
gram for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Rese arch
Quarterly, 23, s 263-284; Share, D.L., Jorm, A.F., Maclean, R. & Matthews, R. 1984.
Sources of individual differences in reading acquisition. Journal of Educationa l Psycho
logy, 76, s 1309-1324; Stanovich, K.E. & Share, D.L. Cognitive processes in early reading
development: Accomodating Individual Differences into a Model of Acquisition. J.S.
Carlson. 1995. Issues in Education. Contributions from Educational Psychology. Vol. 1 No
1. Greenwich, Connecticut. Jai Press Inc., s 1-57; Byrne, B. & Fielding-Barnsley, R. 1990.
Acquiring the alphabetic principle: A case for teaching recognition of phoneme identity.
Journal of Educational Psychology, 82, s 805-812.
86 Diagnosen har konstruerats vid Psykologiska institutionen, Umeå universitet av Åke
Olofsson.
87 Fonem, de minsta betydelseskiljande språkliga enheterna eller segmenten.
81

82
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Det krav som ställdes på det första läsprovet var att det skulle kunna ges
till elever i ett tidigt läsutvecklingsstadium, men att det ändå diskriminerade
mellan elever på olika läsfärdighetsnivåer. Syftet var också att få informa
tion om spridningen av läsförmåga i klasserna. Ord & Bild är ett or davläsningsprov som ställer begränsade krav på läsarens sammanljudningsförmåga
och ordförståelse. Ett ordavkodningsprov valdes också beroende på att
denna förmåga är av central betydelse för en lyckad läsinlärning.88 Provet
består av 60 ord. Eleverna läser och söker bland fyra alternativ en illustra
tion som passar till ordet och kryssar för denna. Tiden för provet är begrän
sad till 5 minuter.89
Valet av läsprovet Skolbilder hade att göra med att ett svårare prov be
hövdes för de äldre elevernas avläsningsförmåga och läsförståelse, och ett
prov som också differentierade mellan elever på olika läsfärdighetsnivåer.
Provresultatet skulle också kunna relateras till någon norm beträffande läs
förmåga hos åttaåringar. Läsprovet Skolbilder har använts i den nationella
utvärderingen på en representativ grupp åttaåriga elever i årskurs 2, våren
1992.90 Läsprovet består av 44 meningar som alla har anknytning till skolan.
Uppgiften består i att läsa en mening och bland fyra alternativa illustrationer
söka den som representerar betydelsen av meningen. Övriga illustrationer
fungerar som distraktorer, där ett viktigt särdrag saknas. Uppgiften kräver
således dels en viss precision i läsningen, dels att eleven förstått meningens
innebörd. En tidsbegränsning på 10 minuter gäller för provet. Under den tid
eleverna arbetar får inte hjälp ges.
I elevenkäten Frågor om läsning91 besvarar eleverna frågor om, hur ofta
de ägnar sig åt olika typer av läsaktiviteter. Enkäten består av nio frågor och
skattningarna sker oftast på en fyragradig skala. I den andra enkäten Hur
känner du dig när du läser? 92 besvarar eleverna frågor om läsaktiviteter i
skolan och i hemmet. Syftet med enkäten är, att få upplysning om elevernas
attityder till läsning. På en bipolär fyrgradig skala illustrerad med hjälp av
fyra troll, som vart och ett visar en känslostämning från mycket glad till
mycket sur, anger barnet hur det själv känner sig inför en viss läsaktivitet.
Båda enkäterna har använts i den nationella utvärderingen och därmed gavs
möjlighet till jämförelse mellan läsvanor och attityder till läsning hos
barnskoleeleverna och ett representativt urval av svenska elever i den natio
nella utvärderingen.
Hoover, W. & Gough, P. 1990. The simple view or reading. Reading and Writing: An
Interdisciplinary Journal, 1990, 2, 127-160.
89 Provet har samma konstruktör som det fonologiska provet.
9^ Häggström, I. & Lundberg, I. 1993. Hur läser 8-åringarna i Sverige? Resultat från den
Nationella utvärderingen, 1992. Rapport. Psykologiska institutionen. Umeå universitet.
91 Provet har konstruerats av Ingrid Häggström, Psykologiska institutionen, Umeå universi
tet.
92 Provet har samma konstruktör som ovan.
88
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Provens fördelning över de läsår som studien varade
Nedan visas hur de tre prövningarna fördelades över läsåren samt vilka prov
de två åldersgrupperna genomförde. Först visas de prov som genomfördes
med de sexåringar födda 1988 som började barnskolan år 1. Dessa genom
gick en mer omfattande prövning än sjuåringarna födda 1987. Därefter visas
vilka prov de sjuåriga eleverna genomförde. Den åldersgruppen i barnsko
lorna bestod av två sinsemellan olika grupper med avseende på om de börjat
skolan traditionsenligt som sjuåringar eller ett år tidigare som sexåringar. De
elever som gått i barnskolan ett år och således börjat barnskolan som sexår
ingar benämns "gamla" sjuåringar och vilka prov de genomgick visas f örst,
se tabell. Därefter visas vilka prov den andra sjuårsgruppen bestående av
elever som börjat barnskolan som sjuåringar, "nya" sjuåringar, genomförde.
Tabell 1. Provens fördelning över de tre läsåren för sex- och sjuåriga elever.

Ar 1(1995)
Elevgrupp
Sexåringar
(f. 1 988)

Hösttermin Vårtermin
Fon.test
Fon.test
Muntl.diagn

"Gamla"
sjuåringar
(f. 1987)

"Nya"
sjuåringar
(f. 1987)

Ord & Bild

Fon.test

Fon.test
Ord & Bild

Ar 2 (1996)
Hösttermin

Ar 3 1997)

Vårtermin Hösttermin Vårtermin
Fon.test
Skolbilder
Ord & Bild
Frågor om
läsning.
Hur kän
ner du dig
när du
läser?
Skolbilder
Frågor om
läsning.
Hur känner
du dig när
du läser?
Skolbilder
Frågor om
läsning.
Hur känner
du dig när
du läser?

Det fonologiska provet upprepades vid tre tillfällen (se tabell) med de elever
som började barnskolan som sexåringar, vilket gav möjlighet att följa den
fonologiska utvecklingen. I slutet av vårterminen år 2 fick eleverna läsprovet Ord & Bild. Elevernas fonologiska medvetenhet inför läsundervisningen
och efter det att eleverna deltagit i grundläggande läsundervisning kan där
med relateras till varandra. Fonologisk medvetenhet tillsammans med bok
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stavskunskap är de starkaste prediktorerna, när det gäller läsförmåga93, var
för denna information var viktig. Det var också intressant att undersöka, om
ett fonologiskt prov med sexåringarna vid skolstarten skulle kunna visa vilka
barn som kan vara i riskzonen att få svårigheter med läsinlärningen, trots att
provet till sitt omfång måste vara mycket begränsat för att eleverna skulle
orka fullfölja provet.
De "gamla" sjuåringarna genomförde läsprovet Ord & Bild vårterminen
år 1 och läsprovet Skolbilder vårterminen år 2. Här fanns möjlighet att stu
dera eventuella samband mellan prestationerna på ordavläsningsprovet och
resultaten på ett läsprov som kräver såväl avläsningsförmåga som läsförstå
else, eller med andra ord om ordavläsningsprovet kan förutsäga resultatet på
det senare genomförda provet.
Den andra sjuårsgruppen bestående av elever som börjat barnskolan som
sjuåringar, "nya" sjuåringar, genomförde liksom sexåringarna det fonologiska provet, vilket också upprepades på vårterminen år 1. Samtidigt genom
förde eleverna läsprovet Ord & Bild. Vidare genomfördes Skolbilder i slutet
av vårterminen år 2. Sjuåringarnas fonologiska medvetenhet i början och
slutet av det första läsåret kan på detta sätt studeras och relateras till läsför
mågan dels på Ord & Bild-provet och dels på Skolbilder. Likaså ger mät
ningarna information om det finns relationer mellan prestationerna på de
båda läsproven.
Procedur
Samtliga prov administrerades av mig själv och med de båda åldersgrup
perna var för sig i separata grupper. Lågstadieläraren deltog som observatör.
Proven gavs under samma dag, då vardera proven på grund av längd och
tidsbegränsning är snabbt genomförda. Eleverna hade en längre rast mellan
proven. Det fonologiska provet genomfördes i sin helhet gemensamt med
hela gruppen och tog endast några minuter. Läsproven genomfördes på
samma sätt med hela elevgruppen gemensamt. Efter några övningsexempel
som gjordes tillsammans med alla elever, arbetade eleverna självständigt
med provet. När tiden var ute avbröts eleverna och provhäftena samlades in.
I barnskolorna fanns läsåret 1995/96, när studien började, 82 sexåringar
och 90 sjuåringar. Av de sjuåriga eleverna var 30 elever nybörjare i
barnskolan. Övriga sjuåringar hade börjat barnskolan som sexåringar.
Det fonologiska diagnosen genomfördes med alla nybörjare i barnsko
lorna i början av oktober månad, såväl sex- som sjuåringar. Ytterligare nio
sjuåringar, vilka inte var nybörjare, men som på grund av organisatoriska
skäl på skolan inte varit integrerade i läsundervisning genomförde provet.
93

Adams, 1990. Stahl, S.A. & Murray, B.A. 1994. Defining Phonological Awareness and Its
Relationship to Early Reading. Journal of Education al Psychology, Vol 86, No 2, s 221234.
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Sammanlagt kom 76 sexåringar och 39 sjuåringar att delta. Bortfallet var sex
sexåringar och en sjuåring.

Analysarbete och analytiska begrepp
Den första sammanställningen av fältstudierna och intervjuerna blev omfat
tande och detaljrik. Därför gällde det nu, att enbart beakta ändamålsenlig
information, det vill säga sådan information som bidrog till att ge en bild av
läsundervisningen i barnskolan och som kunde utgöra underlag för en analys
av läsundervisningen. Vissa aspekter av läsundervisningen framstod efter
litteraturstudierna som väsentligare än andra, då de säger mera om själva
processen och även ger en bild av läsundervisningen. Min bakgrund av erfa
renhet i läsundervisning hade också lärt mig, vilka de teoretiska kärnfrågor
na är och vad som för den skull bör fokuseras i en analys av läsundervis
ning. Dessa kärnfrågor hjälpte mig att sortera informationen i fältanteck
ningar och intervjuer, då ändamålet med en analys är att organisera be
skrivningen så att den är lätthanterlig.94 De teoretiska kärnfrågorna handla
de om hur läsundervisningen, enligt lärarens uppfattning, bör utformas för
att eleverna ska utveckla en bra läsförmåga samt vilken typ av arbete elever
na var involverade i och därför karakteriserade undervisningen.
Sedan jag gjort beskrivningen av den läsundervisning som praktiserades i
de enskilda barnskolorna, stod jag inför uppgiften att sätta in läsundervis
ningen i sitt sammanhang. Då var den undersökning av undervisningssitua
tionen vid barnskolan och de förutsättningar som verksamheten hade att
infoga sig i av yttersta värde. Här kunde begränsningar och hinder för läsundervisningens bedrivande anas. Undervisningsteorier95 var här till hjälp för
en analys av den verklighet som undervisningen i barnskolan utgjorde.
Den beskrivande analysen, med de olika informationskällorna som
grund, kan betraktas som en pedagogisk processanalys med syftet att över
brygga relationer inom det totala komplexet förutsättningar, process och
utfall.96 I vissa fall framstår en relation mellan dessa tydligt medan det är
svårare i andra fall. Relationen mellan undervisningens förutsättningar och
process framträder ofta väldigt klart medan resultatet, som i detta fall utgörs
av elevernas prestationer på läsprov, kan ha sin bakgrund även i många
andra aspekter än enbart läsundervisningen. Även om en relation mellan
process och resultat kan skönjas, kan denna inte ensidigt och enkelt förklara
ett resultat. Relationen kan dock ses som en av flera förklaringsgrunder till
det uppnådda resultatet.
Lästeorier kom att utgöra den huvudsakliga källan vid det ursprungliga
analysarbetet. De beskriver hur läsprocessen går till och ger indikationer om
Patton, 1988. s 343.
se i detta avsnitt om undervisningsteorier.
96 Ibid.
94
95
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vad läsundervisningen bör innefatta, för att eleverna ska utveckla en bra
läsförmåga. Lästeorier kan emellertid vara varandra motsägande på grund av
att de utgår från olika uppfattningar om hur barn bäst lär sig läsa. Forskar
samhället har presenterat två olika teoretiska modeller för läsprocessen med
ursprung i olika uppfattningar om individens kunskapsutveckling. En av
dessa menar att barn lär sig läsa på samma naturliga och spontana sätt som
de lär sig tala och därmed lär sig läsa som ett resultat av att de befinner sig i
en omgivning där de exponeras för text och förvärvar associationer mellan
texten och den betydelse den förmedlar. Enligt denna uppfattning är läsning
en aktivitet som består i att använda språkets syntaktiska och semantiska
information och generera hypoteser om den text som ska läsas.97. Fokus i
undervisningen är inriktat på förståelse. Insikt om ljud-symbol-relationen
anses eleverna förvärva av sig själva i läs- och skrivarbetet. Läsning är en
ligt denna åsikt mera en gissnings- än en avkodningsprocess. Den andra
uppfattningen tar sin utgångspunkt i språkets delar, bokstavsljuden
(fonemen) och går allt eftersom över i meningar och texter, då grunden för
alfabetisk läsning anses vara en säker association mellan bokstav och ljud.
Att lära sig läsa är enligt denna uppfattning inte naturligt. Barnet måste bli
medvetet om det inbördes förhållandet mellan visuella mönster och fonologiska segment samt förstå att det finns ett system beträffande korresponden
sen däremellan som måste behärskas. Detta "chiffer"-stadium förvärvas of
tast inte naturligt. Det är en analytisk process, som i regel kräver insatser av
en vuxen för att utvecklas.98 De båda modellerna för läsprocessen går under
benämningen top down respektive bottom up." Modellerna återspeglar sig i
två vardera olika sätt att lägga upp läsundervisningen, en utgångspunkt i
läsning av meningsfulla texter - eller - i ordens beståndsdelar, fonemen.
Gängse läsmetoder kan hänföras till processmodellerna. Medan en så kallad
traditionell läsmetod huvudsakligen anses bygga på en bottom up-modell,
har LTG sitt ursprung i en top dowTi-modell.
Under många år har lärare och forskare ansett att läsundervisningen
måste bedrivas enligt den ena eller den andra processen, beroende på vilken
uppfattning man företräder. De flesta företrädare för de båda falangerna är
97
98

99

Smith, F. 1986. Läsning. Stockholm: Almqvist & Wiksell Läromedel AB.
Tunmer, W.E. Phonological Processing Skills and Reading Remediation. I C. Humle & M.
Snowling (Ed.) 1994. Reading Development and D yslexia. London: Whurr Publishers Ltd,
s 147-162.
Medan en bottom up-process kan hänföras till Piagets generella stadieteori, dvs idén om en
stegvis utveckling av generella tankemönster, som strukturerar individernas inlärning och
förståelse, så kan en top down-process hänföras till Vygotskij och den ryska kulturpsyko
logiska forskningen. Vygotskij utgick från motsättningen mellan å ena sidan att överföra
kunskaper från de vuxna till barnen och å andra sidan att barnen själva måste utveckla sina
kunskaper. Han arbetade även med idén om en meningsfull praktik. Genom att i ett me
ningsfullt sammanhang använda kunskaper som till en början är något "yttre" blir de till
något "inre".
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dock ense om betydelsen av såväl en väl fungerande avkodning som ett me
ningsfullt läsande för läsförmågan, men är däremot inte eniga om tillväga
gångssätt i och utgångspunkt för läsundervisningen. Företrädare för en ren
odlad top down-modell anser att formella fonetiska100 övningar inte behövs.
En av dem, Smith, säger:
Det är läsning som gör att du blir bra på alfabetet, fonetiken och allt
det andra.101
Vidare säger samme forskare:
Jag hävdar inte att all fonetik är av ondo utan bara att fonetiken har
en komplexitet som för de flesta är okänd och att barnen bara bör
lära sig om fonetiken i d en mån som de kan begripa meningen med
undervisningen
Frågan gäller alltid vad som är meningsfullt för
ett barn och det varierar med varje enskilt barn
Problemet är inte
så enkelt som huruvida fonetiken, igenkännandet av ord eller
språkupplevelsen är det bästa perspektivet.102
Forskarparet Goodman med samma grundinställning till läsundervisning
säger om meningsfullhetens betydelse:
Language, reading included, is always a mean and never an end.
Reading is best learned when the learner is using it to get something
else: a message, a story, or other needed information. Literacy deve
lopment, therefore, must be integrated with science, social studies,
maths, arts and other concerns of the classroom.103
Företrädare för bottom wp-modellen förklarar ingående betydelsen av såväl
fonetisk övning som ett meningsfullt läsande. Den mest utförliga förklaring
en ges troligtvis av Adams. Hon säger:
The goal of teaching phonics is to develop students' ability to read
connected text independently. For students, however, the strongest
functional connection between these two skills may run in the reverse
direction. It is only the nature of reading that can make the content of

100Fonem=de

minsta betydelseskiljande språkliga enheterna eller segmenten. Fonetik=vetenskapen om språkljud. Ett fonem kan ses som en kategori av språkljud som har
något gemensamt.
101 Smith, 1986, s 165.
102 Smith, 1986, s 162.
103 Goodman, K.S. & Goodman, Y.M. 1979. Learning to read is natural. I: L.B. Resnick &
P.A. Weaver. Theory and pr actice of early reading. Vol. 1. Hillsdale, N.J: Erlbaum Asso
ciates, s 137-154.
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phonic lessons seem sensible; it is only the prospect of reading that
can make them seem worthwhile.104
Enligt Adams är det yttersta syftet med läsning att konstruera en innebörd
och betydelse av texten. Med en enkel skiss förklarar hon hur flera processer
ingår i läsningen från det att läsaren möter en text till dess att den tolkats.
Ortografiska, fonologiska och semantiska processer pågår samtidigt.105 Del
processerna är beroende av varandra för att helheten ska fungera bra. När
någon av delprocesserna fungerar bristfälligt, blir även de övriga lidande,
eftersom de integreras med varandra (fig ).106 Detta gör det nödvändigt
med en koordination mellan enheterna och bidrar till en mera noggrann och
effektiv bearbetning av informationen.107
(^^ontextprocess^^

(

o

)

o

^^Ordidentifikation^

(^Ortografisk process^)

/

Text

(^Fonologisk process^)

\

Tal
Adams, 1990, s 158.

Fig. 1. Läsprocessen.

Adams, M. 1990. Beginning to read. Thinking and Learning about P rint. Cambridge: The
MIT Press, s 272.
105 Ortografi avser skriv- o ch stavningssätt. Fonologi avser språkets ljudsystem. Semantik
avser språkets betydelsesida.
106 Adams, 1990. s 158.
107 Den ortografiska enheten är ensam om att få information från texten och är därför den
enhet som sätter igång hela systemet. Läsning är sålunda först oc h främst en visuell pro
cess. Som en automatisk och omedelbar konsekvens av den v isuella processen följer den
fonologiska aktiveringen. Om mönstret av bokstäver går att uttala, kan ordet identifieras.
Kontextenheten ger samtidigt hela sammanhanget allt eftersom texten läses. Under läs
ningens gång bidrar samma nhanget i texten till hypoteser om det fortsatta förloppet, vilka
därmed styr läsningen och ger föraningar om vilka ord som kan förekomma. Detta medför
att ordavkodningen går snabbare, vilket ökar läshastigheten. Adams, 19 90.

104
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En läsundervisning som beaktar Adams modell för läsprocessen bör således
ge akt på att eleverna behärskar samtliga processenheter, för att de ska ut
veckla en bra läsförmåga. Det bör innebära en blandning av olika typer av
aktiviteter i läsundervisningen och att vare sig en ensidig top down- eller
bottom w/?-präglad läsundervisning ska praktiseras.
En liknande ståndpunkt intar Lundberg108 och använder begreppen inre
och yttre ledtrådar för att förklara läsprocessen. De inre ledtrådarna utgörs
av ortografisk och fonologisk information, medan yttre ledtrådar består av
semantisk och syntaktisk109 information. Det är viktigt för en bra läsförmå
ga, att de båda ledtrådarna används i lika hög grad. Om till exempel den
fonologiska bearbetningen fungerar osäkert, måste läsaren förlita sig mera
på sammanhanget. Detta vållar inga problem om texten är lätt att förstå och
endast innehåller för läsaren kända ord. En sådan strategi är dock riskfylld.
Vid svårare texter leder den bristfälliga avkodningen till kompensatoriska
försök att utnyttja yttre ledtrådar. En slags "ungefärläsning" med inslag av
gissningar kännetecknar då läsningen. Läsare med bristfällig avkodnings
förmåga blir därmed mer beroende av att förstå texten än läsare med god
avkodningsförmåga. Gissningar förekommer även hos kvalificerade läsare
och är värdefulla om de är välgrundade och bygger på förståelse av texten. I
detta avseende skiljer sig dock gissningarna hos svaga och mera kvalificera
de läsare. Lika illa är det om läsaren inte använder sig av de yttre ledtrådar
na i texten. Detta resulterar i en alltför mödosam analys av de enskilda or
den. Uppmärksamheten riktas då enbart på avläsningen, vilket hindrar läs
förståelsen.
De båda lästeoretiska orienteringarnas olika betoning av läsprocessens
komponenter - avkodning respektive förståelse - pekar också på olika
aspekter att observera i en analys av läsundervisningen. Även om vare sig en
bottom up- eller en top down-modell används i Sverige i renodlad form,
sökte jag i en första analys av läsundervisningen efter vissa utmärkande drag
hos dessa, exempelvis vilken utgångspunkt den grundläggande läsundervis
ningen hade? Tog den sin utgångspunkt i enskilda bokstäver och ljud, vilka
så småningom ljudades samman till ord, fraser och satser, en bottom up-ori
entering - eller - hade den grundläggande undervisningen en motsatt upp
läggning och tog sin utgångspunkt i helheter som ord, fraser och satser, vilka
sedan analyserades med avseende på bokstäver och ljud, en top down-ori
entering som lägger tonvikten på meningsfullhet? En annan aspekt att notera
var hur bokstavs/ljudinlärningen gick till i klasserna. I en bottom up-oriente
ring är bokstavs/ljudinlärningen styrd av läraren i avsikten att åstadkomma
en säker bokstavs/ljudinlärning, genom att börja med bokstäver som är lätta
att skriva och ljuda samman samt undvika bokstäver eller ljud som liknar
varandra vad avser form eller ljud. Däremot är bokstavs/ljudinlärningen helt
108
109

Lundberg, I. 1984. Språk och läsning. Stockholm: Liber.
Syntax, läran om hur ord kombineras till större enheter som satser och meningar.
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individualiserad i en top down -inriktning. Eleverna väljer själva vilken bok
stav de vill lära sig. Vidare undersökte jag om inlärning av nya färdigheter
var planerad så, att de byggde på vad el everna lärt sig tidigare och om de
övades i syfte att bli automatiserade? Då en bottom wp-orienterad teoretisk
uppfattning pekar på automatiska processers betydelse för en väl fungerande
avkodning, det vill säga att fonologiska och ortografiska processer blivit
automatiserade, så blev förekomsten av sådana övningar viktig att notera.
Med en avkodning som fungerar väl anses eleven kunna ägna hela sin men
tala kapacitet till förståelsen av det lästa och avkodningen underlättar på så
sätt läsförståelsen. Medan en sekvensering av färdigheter är utmärkande för
en bottom w/7-undervisning, finns ingen sådan i den motsatta teoretiska upp
fattningen. Där förekommer inte någon sådan programmerad färdighetsin
lärning, då färdigheter ska läras in i ett meningsfullt sammanhang. Av den
anledningen används heller ingen läslära. I stället ska eleverna genom laborativa arbetsformer göra egna upptäckter och skapa egna texter, vilka också
används för lästräning. Läsmaterielet är därför en ytterligare aspekt som
skiljer modellerna åt. Vilken typ av aktiviteter och arbetsuppgifter präglade
läsundervisningen? Förekom uppmärksamhet på färdigheter och hur skedde
detta? På vilket sätt tillägnade sig och övade eleverna färdigheter? En annan
aspekt i läsundervisningen som skiljer modellerna åt är skrivinlärningen. I
den bottom w/?-orienterade modellen löper den jämsides med bok
stavs/ljudinlärningen och läsinlärningen. Eleverna använder sig av de bok
stäver som de lärt sig i läsundervisningen och bildar ord av dessa. Så små
ningom skriver eleverna meningar. I den andra inriktningen uppmuntras
eleverna att skriva meningar redan från läsundervisningens början och an
vända de bokstäver de kan. Kamrater och lärare kan hjälpa eleven uttrycka
det han/hon önskar.
I en första analys av läsundervisningen sökte jag kriterier för de båda
läsprocessmodellerna. Var mina tidigare iakttagelser att läsundervisningen
inte längre var ensidigt upplagd efter någon av inriktningarna eller någon
läsmetod riktiga? Om så förhöll sig, vilka metodiska aspekter från de båda
lästeoretiska orienteringarna ingick i läsundervisningen och hur förenades
dessa? En blandning av metodiska aspekter hemmahörande i skilda teoretis
ka uppfattningar borde innebära att lärarna uppfattat dessa vara viktiga för
elevernas läsinlärning. De torde också innebära att lärarna frigjort sig från
att följa någon modell. Hur kommer det sig? Hur motiverar lärarna sitt sätt
att lägga upp läsundervisningen? En eventuell betoning enligt någon av de
teoretiska modellerna beskrivs med hjälp av analoga teorier. För varje
barnskola ställde jag mig frågor som: Vad anses värdefullt och viktigt för
elevernas läsförmåga? Hur yttrar sig detta i läsundervisningsprocessen? Hur
motiverar läraren en läsundervisning upplagd på detta sätt?
Läsundervisning innefattar emellertid skiftande undervisningsinsatser
och elevaktiviteter för att dels utveckla olika sidor av läsförmågan, dels för
att stimulera eleverna i deras arbete. Läsning är en komplicerad företeelse
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och läsundervisning är av den anledningen inte heller enkel till sin natur.
Kommissionen för läsning i USA (The Commission on Reading)110 pekar på
att förutom att läsningen måste vara flytande och att förmågan att identifiera
ord är viktig för att den röda tråden i sammanhanget inte ska gå förlorad111,
så är läsning en konstruktiv process, då läsaren konstruerar betydelsen av en
text genom att kombinera information från texten med tidigare kunskaper
och erfarenheter. Texten blir lättare att läsa och förstå, om det som behand
las är bekant sedan tidigare. På vilket sätt beaktades detta i läsundervisningen? Detta var ett annat perspektiv att reflektera över i analysen, liksom det
faktum att läsning fordrar motivation. Eftersom det tar flera år att bli en
skicklig läsare, måste intresset för att vilja läsa hållas vid liv. 112 Motivatio
nen har även stor betydelse i tidig läsinlärning. Barn har i regel, när de bör
jar skolan, en längtan efter att kunna läsa. Det är därför viktigt att de tidigt
får erfara att de kan läsa. Börjar läsningen gå trögt, är det svårt att behålla
läsintresset, eftersom läsningen kräver insatser av eleven i form av såväl an
strängning, koncentration som mental energi. Barnet måste göra en
"resursinvestering" vid läsningen och detta kräver en belöning, ett utbyte i
gengäld, för att eleven ska vilja fortsätta med det mödosamma arbete som
läsningen innebär. Det gäller att försöka "sänka den kostnad" det innebär för
eleven att läsa.113 På vilket sätt försökte då lärarna i läsundervisningen moti
vera eleverna att läsa? I mina observationer sökte jag efter sådana aktivite
ter, som kunde ha till syfte att motivera eleverna att läsa och väcka deras
läslust. Efterlydde de exempelvis Vygotsky s råd om att läsning ska vara
meningsfull och ingå i en social interaktion, eftersom läsning och skrivning
utvecklas under samarbete "in a community of learners"?114 Flera teorier
kom till användning under analysen.
I analysarbetet sökte jag tecken på den ena eller den andra teoretiska ori
enteringen såväl i fältstudieanteckningar som i intervjuer, till exempel i vil
Anderson, R.C., Hiebert, E.H., Scott, J.A. & Wilkinson, I.A.G. 1985. Becoming a nation
of readers: The report of the commission on reading. Washington DC: USOE.
111 Detta förklaras enligt följande: För att utveckla flytande läsning krävs förmåga att
identifiera ord. Ordidentifikationen får hjälp från två håll, dels från analysen av
bokstäverna och deras ljud, dels från sammanhanget i texten. Således måste varje
nybörjarläsare inse att vårt alfabetiska system bygger på en relation mellan bokstäver och
uttal. Kontexten bidr ar till att identifikationen går snab bare och medför att endast partiell
information kan vara tillr äcklig för informationen. Avkodningen av ett ord måste ske
snabbt så att den stämmer med den process som konstruerar betydelsen av det lästa. Om
förståelseprocessen måste brytas för upprepade försök att koda av ett ord går det som lästs
tidigare i frasen med all sannolikhet förlorat och frasen måste läsas om i sin helhet.
Därmed finns risk för att den röda tråden i sammanhanget också går förlorad.
112 Anderson, et.al. 1985..
113 Hoien, T. & Lundberg, I. 1 998. Dysleksi -fra teori till praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
114 Tharp, R.G. & Gallimore, R. 1 988. Rousing minds to life: Teaching and learning in social
context. New York: Cambridge University Press, s 106.
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ken mån avkodningsövningar respektive läsning av meningsfull text före
kom i undervisningen och vad utgångspunkten i läsundervisningen var bokstavsljuden eller hela texter. Samtidigt som detta arbete pågick och jag
kunde notera skillnader mellan barnskolorna, exempelvis beträffande den
frekvens med vilken fonol ogiska övningar förekom, upptäckte jag också att
dessa skillnader var förknippade med andra olikheter barnskolorna emellan.
Olikheter som hade att göra med huruvida dessa övningstillfällen var lärardrivna eller om övningarna ingick i ett självständigt arbete och eventuellt
var läromedelsstyrda, samt även huruvida läsundervisningen ägde rum i
åldersintegrerade eller ålderssegregerade grupper. På samma sätt kunde jag
notera skillnader beträffande betoning av meningsfullt läs- och skrivarbete.
Det var tydligen inte så enkelt att lärarnas uppfattningar var enda orsak till
hur läsundervisningen såg ut i barnskolan. Vidare hade jag vid m itt första
besök i barnskolorna konstaterat att den omfattning med vilken elever i olika
åldersgrupper integrerades i läsundervisningen varierade i de enskilda
barnskolorna. Medan sex- och sjuåringar, på vissa barnskolor även åtta
åringar, nästan alltid var integrerade i dessa sammanhang och detta ansågs
som en självklarhet, var åldersgrupperna på andra barnskolor segregerade.
Jag började ställa mig frågan vad sådana förhållanden hade för betydelse för
läsundervisningen på den enskilda barnskolan. Varför såg organisationen så
olika ut från barnskola till barnskola och vad betydde organiseringen av
eleverna för läsundervisningens innehåll och process? Fanns det, som jag
tyckte mig ana, ett mönster för hur eleverna var grupperade och hur läsun
dervisningen var utformad? Hur skulle detta kunna analyseras och beskri
vas?
Här kom min analys att vidgas. Lästeorierna kunde endast bidra till en
analys av läsundervisningens innehåll och process. Däremot räckte de inte
till för att sätta ord på och skapa en bild av de kontextuella förhållanden,
som gällde vid de enskilda barnskolorna. Kontextuella förhållanden, som
utgjorde de villkor, inom vilka den pedagogiska praktiken utformades. Inte
heller kunde jag med lästeoriernas hjälp beskriva undervisningsprocessen
beträffande lärares respektive elevers bestämmande och kontroll över klass
rumsarbetet. Andra teorier behövdes för detta och undervisningen måste ses
i ett annat perspektiv. Vad som hände i läsundervisningen och vad lärarens
intention med denna var, kan sägas handla om ett plan av analysen, medan
det arbete när jag försökte betrakta läsundervisningen i sitt sammanhang
blev en analys på ett annat plan. Den teori som bäst hjälpte mig att sätta ord
på den verklighet de olika barnskolorna representerade var Bernsteins teori
om synlig och osynlig pedagogik,115 då Bernstein avser två olika pedagogis
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Bernstein använder dessa begrepp för att beskriva olika socialisationsmönster i den nya
och gamla medelklassen. I denna undersökning har begreppen därför inte samma
innebörd. Eftersom han själv också använder ett av begreppen, osyn lig pedagogik, för en
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ka verkligheter.116 Eftersom han i det avseendet också talar om hur pedago
giken i förskola och skola skiljer sig åt, passade teorin väl in i detta
sammanhang. Den praktik som kännetecknas av en synlig pedagogik lägger
tonvikten på kunskapstillstånd. Barnets prestationsförmåga och vad det ska
bli av barnet, "den externa produkten", betonas. Barn i olika åldrar förväntas
besitta olika kompetenser och yttre kriterier i termer av ålder reglerar därför
barnens utveckling. I en synlig pedagogisk praktik blir barn därmed med
vetna om vad deras prestationsnivå förväntas vara. Den pedagogiska praktik
som ägt rum inom skolans väggar har i alla tider burit den synliga pedagogi
kens kännetecken. I den osynliga pedagogiska praktiken finns däremot inga
regler för den utveckling barn bör ha uppnått i olika åldrar. Barnens presta
tioner bedöms därför inte i förhållande till varandra. I stället är fokus i den
osynliga pedagogiken barnets egen inre utvecklingsprocess. I den osynliga
pedagogiska praktiken är barn av den anledningen inte medvetna om sin
egen ställning i förhållande till yttre krav. Endast läraren känner till i vilken
ordning kunskaper och färdigheter kommer in i undervisningen. Skillnader
mellan elever blir inte intressant, då varken regler för olika prestationsnivåer
eller bedömning finns. I en sådan praktik blir det inte angeläget att stratifiera
eleverna. Förskolans pedagogiska praktik överensstämmer med den osynliga
pedagogiken.
Med hjälp av två begrepp, klassifikation (classification) och inramning
(framing) karakteriserar Bernstein en synlig och en osynlig pedagogik. Det
första begrepp jag fick användning av var klassifikation. Med klassifikation
avses förhållanden mellan kategorier som i undervisningshänseende kan
vara ämnen, elever, lärare, etc. I barnskoleverksamheterna var elever i olika
åldrar ibland segregerade, ibland integrerade. Ämnen var i somliga
barnskolor mer integrerade under skoldagen än i andra. I någon barnskola
arbetade lärarna som ett lag under större delen av skoldagen och ansvarade
gemensamt för så gott som allt under dagen. I andra barnskolor hade var och
en i personalgruppen sitt ansvarsområde och sina bestämda arbetspass. Klassifikationsbegreppet fick beteckna den organisation som gällde inom
barnskolan. Var kategorierna elever, lärare och ämnen åtskilda i undervis
ningen, exempelvis eleverna ålderssegregerade, rådde stark klassifikation,
medan det omvända förhållandet var tecken på en svag klassifikation, enligt
Bernsteins teori. På detta sätt fick jag en överblick av hur barnskolorna
kunde variera sinsemellan och kunde på ett enkelt sätt relatera dessa till
varandra med avseende på organisationen av verksamheten.
I själva undervisningsprocessen hade jag noterat skillnader mellan
barnskolorna, när det gällde i vad mån läsu ndervisningen var elevcentrerad
och eleverna själva kunde planera och välja aktiviteter. Arbetssättet mellan
särskild form av för skolepedagogik (se nedanstående referens) används begreppen även
här för att karakterisera olikheterna mellan två pedagogiska praktiker.
116 Bernstein & Lundgren, 1983.
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olika klassrum hade av den anledningen olika karaktär. Hur skulle detta
kunna analyseras och beskrivas? Här passade det andra Bernstein-begreppet
in, ett begrepp, som handlar om förhållanden, som har med underv isnings
processen att göra. Inramning (framing) syftar på den kontext, i vilken kun
skap överförs eller mottas. "Framing" kan sägas vara den princip, som styr
överförings- och förvärvsprocessen eller kontrollen av vad som görs till
gängligt, hur och när det görs tillgängligt samt de sociala förhållanden som
råder vid denna överföring. Bernstein förklarar begreppet så här:
Thus frame refers to the degree of control teache r and pupil possesses
over the selection, organization and pacing of knowled ge transmitted
and received in the pedagogical relationship.117
"Framing"-begreppet visade sig snart vara ett lämpligt tankeredskap för att
beskriva den pedagogiska praktiken. På samma sätt som vad gällde klassifikationsbegreppet, använder Bernstein förstärkningsorden stark och svag i
samband med inramningsbegreppet. Är inramningen i den pedagogiska
praktiken stark, utövar läraren kontrollen och eleverna har ringa inflytande
över aktiviteter, tidsanpassning, etc. Är inramningen svag, är förhållandet
det motsatta. Framing-begreppet har sedermera vidgats från den innebörd
som Bernstein ursprungligen gav det, då han syftade på förekomsten av
tillgängliga valmöjligheter för eleverna vad beträffar innehåll i undervis
ningen. Begreppet har av andra forskare kommit att även omfatta faktorer,
som begränsar eller styr undervisningsmetoder, undervisningsaktiviteter och
den tid som ägnas olika moment och förklaras:
The concept of frame as it is used here is more or less functionally
defined in terms of its effects. Frames are regarded as constraining
and directing the character of pedagogical activities. Thus, the con
cept of frame may be regarded as an explanatory concept.118
Exempel på sådana begränsande faktorer och hur de kan styra undervisning
framgår av tidigare forskning. Exempelvis har det visat sig, att alla elever
inte får den tid de behöver för sin inlärning, beroende på att undervisningens
tempo är alltför högt, då detta anpassas till en mindre grupp elever inom
klassens ram, en så kallad styrgrupp.119 Sådana styrgrupper har inte alltid

Bernstein, B. 1971. On the Classification and Framing of Educational Knowledge. I:
M.F.D. Young, (ed.) 1971. Knowledge and Control. New Directions for the Sociology of
Education, s 47-69. London: Collier-Macmillan.
118 Kallos, D. & Lundgren, U.P. 1979. Curriculum as a pedagogical problem. Lund: Liber
Läromedel, s 30.
119 Detta har be skrivits av såväl Dahllöf som Lundgren. Av Dahllöf i: Dahllöf, U. 1971.
Abiblity Grouping, Content Validity and Curriculum Process Analysis. New York: Tea
chers College Press. Av Lundgren i: Lundgren, U.P. 1977. Model Analysis of Pedagogi
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relaterats till undervisningsgruppens förmåga att tillgodogöra sig undervis
ningen. De kan bevisligen bestå av en mindre grupp elever på en hög kom
petensnivå i ämnet.120 Förekomsten av styrgrupp hänger samman med en
lärardriven och sammanhållen undervisning. Styrgruppen påverkar under
visningstempot och därmed det pedagogiska utrymme eleverna får för sin
inlärning.
Det är i den beskrivande bemärkelsen som begreppet inramning används
i denna analys. Inramningens styrka definierar det pedagogiska utrymme,
som läraren kan operera inom vid planeringen av klassrumsarbetet samt det
pedagogiska utrymmet för lärares respektive elevers agerande i undervis
ningsprocessen. Inramningen kan sägas ha att göra med, vem som kontrolle
rar vad i den pedagogiska praktiken. Inramning handlar om kontrollen över
urvalet av innehåll i undervisningen, sekvensering av detta innehåll det vill
säga vad som kommer först, därefter och så vidare, tempot (pacing) i under
visningsprocessen samt arbetssättet eller den sociala bas som gör överföring
möjlig.121 Inramning är ett samlande begrepp för den undervisningsprocess
som studerades i barnskolorna och tjänar liksom klassifikationsbegreppet till
att såväl analysera den pedagogiska praktiken som att sätta beteckning på en
pedagogisk process.
Därmed kom jag i analysen in på förhållandet mellan principerna för
klassifikation och inramning och ett annat begrepp hämtat från Bernstein.
Det var hans begrepp kod som avser
en reglerande princip, omedvetet förvärvad, som väljer och integre
rar: relevanta innebörder, former för deras förverkligande och de
sammanhang (kontexter) som framkallar dem. 122
Koden bestäms av förhållandet mellan principerna för klassifikation och
inramning. Variationen beträffande organisation och pedagogisk praktik i
barnskolorna kan beskrivas i termer av stark eller svag klassifikation och
stark eller svag inramning. Fyra olika kombinationer i förhållandet mellan
klassifikation och inramning är möjliga. Det ger upphov till fyra olika peda
gogiska koder.
Koden genererar principer för att känna igen det specifika som konstitue
rar en kontext. Koderna kan på detta sätt skiljas åt genom sina specifika
cal Processes. Stockholm Institute of Education, Department of Educational Research.
Lund: Liber.
120 Björklund, S., Kallós, D. & Larsson, L. 1974. Hardware gone soft: Teaching under
strong frame conditions at an institute of technology. Report from the Institute of Educa
tion. No 48. University of Lund.
121 Bernstein, B. 1996. Pedagogy Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique.
London: Taylor & Francis Ltd, s 27.
122 Bernstein, B.1990. The structuring of Pedagogic Discourse. Volume IV. Class, codes and
control. London: RoutJedge, s 14.
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betydelser och förverkliganden.123 Läsundervisningen i varje enskild
barnskola formas inom den pedagogiska kod som råder där. I det kommuni
kationskontext som läsundervisningen utgör ingår lärare och elever, för
medlare och förvärvare, mellan vilka det råder olika sociala relationer.
Dessa sociala relationer reglerar den pedagogiska praktikens form och där
med även det specifika budskapet i undervisningen. För analys av läsundervisningens utformning och process har både Bernsteins kodbegrepp och de
faktorer som påverkar lärares och elevers pedagogiska handlingsutrymme i
undervisningen varit en hjälp. Beskrivningen av barnskolorna är ett försök
att belysa hur den pedagogiska praktiken tar sig uttryck i läsundervisningen
och samtidigt beskriva vilken betydelse olika kontextuella förhållanden har
för den pedagogiska praktikens utformning och process. De två analysbe
greppen klassifikation och inramning gav mig e n bild av på vilket sätt olika
pedagogiska verksamheter skiljer sig åt. De båda begreppen hjälpte mig att
på ett kortfattat sätt sätta ord på en pedagogisk verksamhet såväl beträffande
organisation som praktisk process, det vill säga om en synlig eller osynlig
pedagogik rådde i barnskolan. Bernsteins begrepp och teori får i analysen
bilda ett ramverk inom vilket den pedagogiska processen beskrivs.
Sammanfattningsvis kan sägas, att analysen av det empiriska materialet
framskrevs ur två perspektiv. En analys av läsundervisningen kunde natur
ligtvis göras utifrån lästeorier, men eftersom läsundervisningen i de enskilda
barnskolorna pågick i olika undervisningsmiljöer och av den anledningen
kom att färgas av speciella kontextuella förhållanden, kom undervisningste
orier också att bidra till den slutliga analysen. Lästeorierna fick förklara
läsundervisningens innehåll och uppläggning och vad den kunde betyda för
elevernas läsfömåga. Lärarnas intentioner med läsundervisningen kunde
också hänföras till olika teorier om läsning och läsprocessen. Undervis
ningsteorierna kunde bidra till analysen genom att ge en struktur över un
dervisningsmönstret. Dessa teorier kom att att sprida ljus över, hur kontex
tuella förhållanden skapade förutsättningar för undervisningen i klassrum
met. Likaså kunde undervisningsteorierna ge perspektiv på olika typer av
elevgrupperingar, en individualiserad respektive en pedagogiskt samman
hållen undervisning samt en lärar- respektive elevcentrerad undervisning.
Här kommer läsundervisningen i sex barnskolor att beskrivas och analy
seras. Kontextuella förhållanden i varje barnskola vad avser organisation av
elever, arbetsfördelning bland personalen, särskiljande eller integrering av
ämnen respektive verksamhetsområden beskrivs också. Varje barnskola sätts
in där den hör hemma i en synlig eller osynlig pedagogik. Elevernas resultat
på genomförda prov redovisas och relateras till kontextuella förhållanden.
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Norrskolan
Denna barnskola inryms i en liten skolenhet. Förutom barnskolan finns yt
terligare två åldersblandade klasser, en åk 2-3 samt en åk 3-4 i samma skola.
I skolan finns således enbart åldersblandade klasser, vilket har att göra med
att personalen önskat få prova åldersintegrerad undervisning.
Det är andra året som barnskoleverksamheten bedrivs på skolan. I verk
samheten ingår därför en grupp elever som gick i barnskolan förra året, de så
kallade "gamla" barnskoleeleverna, 16 till antalet och bestående av en åtta
åring och 15 sjuåringar. Åttaåringen började barnskolan som sjuåring och är
född sent på året. Därtill finns en "ny" grupp, bestående av 10 sexåringar
och en sjuåring. Denna sjuåring började barnskolan samtidigt som sexåring
arna. Hela barngruppen utgörs av sammanlagt 27 elever.
Barnskolans lokaler består av flera rum avsedda för olika ändamål. I ett
klassrum, kallat "Svalan", arbetar eleverna med svenska och matematik.
Eleverna sitter vid rund a bord med vardera sex arbetsplatser. I dessa sam
manhang är eleverna i åldershomogena grupper. Det innebär, att det inte är
så många elever samtidigt i klassrummet, vilket medger att eleverna kan
sprida ut sig vid borden. Lekhallen utnyttjas vid samlingar med hela
barnskolegruppen samt för rörelseövningar och lekar. Rummet är utrustat
med ribbstolar, dynor och långa bänkar. Målarrummet, som rymmer 8-10
elever, är utrustat med material som kan användas i skapande verksamhet.
Allrummet används vid högläsningstillfällen för de yngre barnen och andra
stillasittande aktiviteter. Rummet är möblerat med en soffgrupp och två
stora arbetsbord som vardera rymmer åtta elever. Det stora köket, där
barnskoleeleverna intar sin lunch, används också som arbetsrum före och
efter lunchen. Eleverna sitter då i åldersblandade grupper och serveras av
barnskolans personal, som tycker att detta är trivsammare än att gå med
eleverna till den stora matsalen i en annan skolbyggnad.
Personalen, som samtliga sökt tjänst inom denna verksamhet, har till
sammans utformat en arbetsplan för barnskolan, som de kallar
"åldersblandad etta". Arbetet med denna arbetsplan har skett samtidigt som
den inre verksamheten växt fram. Som ingress till arbetsplanen påminns om
de behov alla barn har och vad som kännetecknar barn vid skolstarten.
Livslust, nyfikenhet, lekförmåga och personlighet visar sig då hos barnen.
Kärlek, trygghet, självförtroende, begrepp och utmaningar, aktivt språk,
aktivt handlande och lek är sådant som barn behöver även när de börjat
skolan.
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Vidare uttrycks i arbetsplanen att barnen i barnskolan ska få möjlighet att:
- utvecklas i sin egen takt socialt, fysiskt, emotionellt och intellektuellt.
- utveckla sitt självförtroende, nyfikenhet, livsglädje och kreativitet.
- utveckla förmågan att tala, läsa, lyssna, tänka, skriva och räkna så att
barnen så småningom kan tolka, förstå, hantera och känna ansvar för
den värld vi lever i.
Målen nås genom:
- motorik och lek.
- att ge barnet tid all lära känna andra barn och vuxna i gruppen och i sin
närmiljö.
- att barnet känner till de gemensamma spelplanerna.
- att vara lyhörd och uppmuntra önskemål utifrån barnets intressen.
- ett arbetssätt som uppmuntrar samarbete och som är undersökande,
skapande och stimulerande för barn och vuxna.
- att medvetet lära barn hur man lär sig att lära .
Vidare anges i arbetsplanen att verksamheten skall utgå från en procèssinriktad kunskapssyn. Med detta avses bl a att:
- kunskap förändras ständigt
- kunskap utvecklas överallt
- kunskaper ska användas på ett dynamiskt sätt
- barn själva söker kunskap
- läraren är samarbetspartner.
Genom motorik- och lekövningar i kombination med tal och sång är mål
sättningen också att skapa förutsättningar att träna språket vid samlingar i
grupper och genom eget val av aktiviteter under det självständiga arbetet.
Nästan samtliga barn s tannar kvar på "fritids" efter skoldagens slut, då
båda föräldrarna arbetar. Barnens hembakgrund kan enligt SCB:s klassifice
ring sägas tillhöra såväl socialgrupp 2 som 3. Föräldrarnas yrkestillhörighet
är bl a chaufför, byggnadsarbetare, grävmaskinist, lärare, faktor, egen före
tagare och kamrer. Läraren säger sig märka skillnader beträffande hur
mycket föräldrarna engagerar sig i barnens skolgång. Därför försöker hon
stötta vissa barn och även påverka föräldrarna.
Organisationen av elevgrupper varierar under skoldagen. Eleverna träffas
dels i åldershomogena grupper, dels i åldersheterogena grupper. Under för
middagarna undervisas eleverna i åldershomogena grupper. Sexåringarna
bildar då en grupp för sig medan sjuåringarna är indelade i två grupper. Ar46
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betet under eftermiddagspasset på 50 minuter sker i åldersblandade grupper
(Schema, bil 1). Även i andra sammanhang blandas eleverna åldersmässigt,
som vid besöket på badhuset en gång i veckan, vid morgon- och eftermid
dagssamlingarna och i samband med lunchen.
Personalgruppen består av en lågstadielärare med en knapp heltidstjänst,
en förskollärare med 75% tjänstgöring i barnskolan samt en fritidspedagog
med 50% tjänstgöring i barnskolan och resterande del inom den övriga fri
tidsverksamheten efter skoldagen. Resurserna motsvarar vad som är
"normalt" för antalet elever. Personalen har delat upp arbetet sinsemellan så
att de har olika ansvarsområden. Fritidspedagogen och förskolläraren ansva
rar för orienteringsämnet. Dessutom har fritidspedagogen också sedvanlig
fritidspedagogik med samtliga barn i å ldershomogena grupper. Förskollära
ren har ansvar för skolförberedande verksamhet medan lågstadieläraren an
svarar för undervisningen i svenska och matematik. Fördelningen av arbetet
innebär, att de tre befattningshavarna möter samtliga elever i undervisningen
minst en gång under arbetsveckan, genom att elevgrupperna cirkulerar mel
lan de verksamheter som var och en i personalen ansvarar för.
I samlingen varje morgon med hela barnskolegruppen leder någon av
personalen genomgången med barnen om vad som ska hända under skolda
gen. Då ges barnen möjlighet att berätta något om de så vill för de övriga
barnen. En sång och en rörelselek ingår vanligtvis också i samlingen. Under
den övriga delen av dagen varieras enskilda tysta aktiviteter med små
gruppsaktiviteter. De senare kan exempelvis bestå av att lyssna på en upp
läsning eller tillsammans i gruppen skriva en egen dikt. Efter morgonsam
lingen sker undervisningen under förmiddagarna i mindre grupper. Då finns
hela personalen tillgänglig och delar upp elevgrupperna sinsemellan. Arbetet
under dessa lektionspass är lärarstyrt, dvs personalen har planerat vad som
ska ske i de olika grupperna. Under eftermiddagspasset har eleverna där
emot större frihet. Då arbetar eleverna självständigt enligt den egna plane
ringen. De kan välja aktivitet inom vissa på förhand givna ramar. Samtliga
aktiviteter är skolrelaterade. Något val att till exempel leka fritt under dessa
lektionspass förekommer inte.
Ett problem som personalen på samtliga barnskolor, inklusive denna, dis
kuterar och funderar över är, hur eleverna ska grupperas på bästa sätt. Den
organisation av eleverna som personalen bestämmer sig för ska passa flera
syften. Ett sådant syfte på denna barnskola är till exempel, att eleverna ska
kunna arbeta på sin färdighetsnivå. Samtidigt finns en strävan, att de båda
åldersgrupperna inte ska ha en innehållsligt gemensam undervisning. Detta
är delvis också en anpassning till den oro som föräldrarna uttryckt, nämligen
att eleverna ska hindras i sin kunskapsutveckling när yngre barn finns med i
klassen. Läraren berättar:
Varför vi valt de här grupperna är för att ge barnen möjlighet att gå
vidare, ge do m litet mer. Så man inte gör sa mma sak. Diskussionen
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var i våras i föräldragruppen: Vad händer med mitt barn när det går
andra året? Får mitt barn göra samma sak? Går barnet om ett år?
Jobbar dom med björnen och räven i orienteringsämnet igen? Då sa
vi att det ska vi absolut inte göra, utan vår tanke är att vi ska gå vi
dare, vi ska jobba med andra saker och höja ribban litet grann, så de
får jobba med svårare saker. (Intervjutillfälle 2)
Samma motiv för den rådande organiseringen av eleverna men uttryckt på
ett annat sätt yppar sig, när läraren förklarar genom att ta ett exempel från
orienteringsämnet:
Det svåra är, när man ska ha gemensamma genomgångar, när man
ska jobba med nya saker. Därför har vi valt att sära på åldersgrup
perna. De äld re eleverna har ju jobbat med kroppen nu. Det går ju
inte att jobba med detta parallellt som de yngre eleverna arbetar med
björnen, när man ska berätta, samtala, jobba praktiskt och kanske
göra en diktering. (Intervjutillfälle 2)
Här framkommer ett problem att organisera undervisningen, då flera åldrar
av barn ingår i samma undervisningsgrupp. En s trävan att ge eleverna ett
undervisningsinnehåll relaterat till den årskurs de tillhör, genomsyrar utta
landet, liksom ett syfte att elevgrupperingen ska möjliggöra lärarinstruktion.
På förmiddagarna är därför eleverna indelade i åldershomogena grupper och
undervisningsaktiviteterna är ålders- eller årskursrelaterade. Det gäller såväl
färdighetsämnena och orienteringsämnet, som de aktiviteter som förskollära
ren- och fritidspedagogen ansvarar för. Samtidigt som den åldershomogena
grupperingen tydligt visar föräldrarna, att åldersgrupperna undervisas sepa
rat med skilda undervisningsinnehåll, tjänar denna syftet att på ett enkelt sätt
organisera undervisningsprocessen.
Den åldershomogena elevgrupperingen medför både en självklar uppdel
ning av arbetsfördelningen mellan lärarna efter yrkesprofession och en åt
skillnad mellan olika pedagogiska undervisningsområden. Detta blir särskilt
påtagligt genom att varje rum har sin bestämda funktion. Organisationen av
den pedagogiska praktiken får konsekvenser för undervisningsmönstret och
utformningen av läsundervisningen, som huvudsakligen vänder sig till ål
dersgrupperna separat. Lågstadieläraren handhar läsundervisningen, som
försiggår framför allt under förmiddagarna och alltmer får en färdighetsorienterad diskurs. Samtidigt som en lärarcentrerad undervisning då karakteri
serar läsundervisningen, ger läraren uttryck för en uppfattning, som motsva
rar ett annat undervisningsmönster. En undervisning, som innebär ett ökat
ansvar och en något större frihet för eleverna. Läraren förklarar:
Jag tror på det arbetssätt, där man har en arbetsplan och där barnen
själv har möjlighet att välja aktivitet. Där man som lärare går in och
styr vissa områden och så har eleverna frihet att välja därutöver. Det
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är också sättet att jobba med indiv idualisering. Man kan ge litet mer
jobb till de som behöver mer och som har kapacitet. Att låta de barn
som behöver mer tid att få jobba på i sin takt. (Intervjutillfälle 3)
För att ge eleverna större frihet består arbetspasset efter lunch av självstän
digt arbete enligt en veckoplanering. Denna har utformats inom tydliga ra
mar med begränsade valmöjligheter för eleverna, varför lärarens kontroll
fortfarande är märkbar.
Beroende på åtskillnaden av åldersgrupperna är innehållet i undervis
ningen anpassat till dessa. Undervisningen blir kunskaps- och färdighetsorienterad för sjuåringarna liksom också för sexåringarna ju längre terminen
skrider. Till att börja med består undervisningen för deras del av skolförberedande verksamhet, som innefattar ett vitt spektra av aktiviteter från lyssningsövningar till ett begynnande bokstavsarbete. Begrepps-, identitets- och
formövningar ingår också. Eleverna förbereds språkligt, motoriskt och visu
ellt inför läsinlärningen. Övningarna sker i mindre elevgrupper, medan ele
verna också kan arbeta med små uppgifter självständigt i en arbetsbok med
läs- och skrivövningar. Läraren menar, att den helhetsbild på barnet som hon
eftersträvar medför, att det skolförberedande arbetet varierar från barn till
barn.
Efter några veckor in på terminen kontrollerar läraren samtliga elevers
läsförmåga och bokstavskännedom. I sexårsgruppen har en av eleverna
"knäckt koden" och läser korta ord med versaler. Halva gruppen kan så gott
som hela alfabetet, medan övriga elever känner till några enstaka bokstäver.
Av den muntliga diagnosen att döma har dessa elever mött barnböcker och
blivit medvetna om läsningens och skrivningens funktion.124 De klarar av att
analysera såväl stavelser125 som fonem i ord och erhåller på det fonologiska
provet höga resultat.126 Spridningen inom gruppen är också liten och avse
värt mindre än för samtliga elever i samma ålder i barnskolorna.
Sjuåringarna som gått i barnskolan ett år uppvisar sinsemellan stor sprid
ning beträffande bokstavskännedom och läsförmåga. De elever, som redan
kunde läsa när de började skolan som sexåringar, läser nu o behindrat små
berättelseböcker. Medan fyra elever (av 16) fortfarande har många bokstäver
kvar att lära i alfabetet och ännu inte knäckt koden, har övriga elever gått
snabbt fram i läsutvecklingen och börjat läsa korta ord eller mycket enkel
text.
Efter informationen om sexåringarnas begynnande läskompetens påbör
jas läsundervisning även med denna åldersgrupp. Detta är också i enlighet
med lågstadielärarens uppfattning om barnskolans syfte. Hon menar att:

Bilaga 8, tabell EL
Bilaga 8, tabell IH.
126 Bilaga 8, tabell I.

124
125
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Vi ska bjuda ut det vi har till sexåringarna. De so m är mogna att ta
till sig detta gör det. Det har vi sett . De som vill får lära sig läsa o ch
de som inte vill får välja annat. (Intervjutillfälle 2)
För att ge alla elever denna möjlighet till läsinlärning, får därför samtliga
sexåringar börja med bokstavsarbete. Meningen är dock inte, att lägga på
barnen en undervisning som de inte är intresserade av. Snarare är syftet, att
ge möjligheter till att komma in i bokstävernas värld för elever som visar
vilja att lära sig läsa. En annan anledning är att ge eleverna den tid de indi
viduellt behöver till bokstavs/ljudinlärningen. Denna inlärning kan fortsätta
under det andra året i barnskolan och därmed får det enskilda barnet tradi
tionellt sett utsträckt tid till denna inlärningsfas, en fördel med barnskolan
enligt läraren. Syftet är också, att barn såväl som förälder inte ska uppleva
en press att driva på inlärningen.
Vi har styrt in alla i bokstavsgruppen men vi blandar upp med andra
saker, till exempel språklekar och minnesträning. (Intervjutillfälle 2)
Eleverna ska därmed kunna gå fram i sin läsutveckling i egen takt. Följdenligt förändras därmed också gruppkonstellationen i läsundervisningen och en
indelning av eleverna efter läskompetens framträder under de arbetspass
som kan betraktas som läslektioner. Tre nivågrupper bildas, en läsgrupp
bestående av sjuåringar och en sexårig elev vilka alla börjat läsa enkla ord
och lätt text, en bokstavsgrupp dit resterande sjuåringar och fem sexåringar
hänförs samt en språkgrupp, som anses behöva mera språkövningar innan de
påbörjar en intensivare bokstavs/ljudgenomgång. Organisationen av ele
verna i nivågrupper behålls de två läsår jag följer barnskolan. Grupperna är
emellertid flexibla och enskilda elever kan gå över till en högre nivågrupp,
när de uppnått den kompetens som krävs. Så snart eleverna exempelvis lärt
sig bokstäverna och kan sammanljuda, flyttas de över till läsgruppen. Ele
verna ska emellertid inte forceras fram sin utveckling. Läraren menar, att
ytterligare en fördel med den åldersintegrerade undervisningen är, att det
blir naturligt att utgå från det enskilda barnets prestation.
Språkgruppen, som förskolläraren ansvarar för får, liksom de båda andra
grupperna, stifta bekantskap med några bokstäver men i mycket begränsad
omfattning. Detta sker under lekbetonade former. Vid dessa tillfällen före
kommer inga papper-och penna-övningar, däremot övningar att visuellt ur
skilja den aktuella bokstaven bland andra bokstäver, att läsa en bokstavs
ramsa och rita något som passar till bokstavsljudet. För övrigt tränas ele
verna språkligt med hjälp av språklekar. Dessa sker med hela gruppen sam
lad, ibland i soffhörnan, ibland runt ett arbetsbord och läraren leder övning
arna. För språkgruppen är en begynnande läsundervisning inte lika central i
barnskoleundervisningen vid sidan om andra aktiviteter, som den är för bok
stavsgruppen.
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Lågstadieläraren ansvarar för bokstavsgruppens och läsgruppens under
visning. Undervisningsmönstret ser likartat ut i båda grupperna. Läraren
leder aktiviteterna. Efter en kort genomgång arbetar eleverna individuellt.
Läraren cirkulerar bland eleverna och sätter sig ofta vid någon av de elever
som behöver mera lärarstöd. Undervisningsmönstret kan betraktas som tra
ditionellt till sitt utseende. I läsgruppen består genomgången av något fär
dighetsmoment som eleverna senare ska öva på självständigt eller några nya
ord som eleverna ska läsa. Oftast finns då färdigställda arbetsuppgifter till
eleverna eller också hänvisas de till någon text.
För undervisningsmönstret i bokstavsgruppen har läraren en pedagogisk
motivering. Den handlar såväl om elevernas behov av tid för sin inlärning
som lärarens möjlighet att att underlätta elevernas inlärning. Ett såväl indi
viduellt som pedagogiskt sammanhållet arbete med direkt undervisning av
läraren präglar bokstavs/ljudinlärningen. Att ge eleverna möjlighet att arbeta
i sin egen takt är ett centralt motto i barnskolan. I just den inlärningsfas när
eleverna lär sig bokstäverna/ljuden är detta viktigt, anser läraren, då eleverna
till fullo bör behärska dessa. Eleverna måste vara ljudsäkra om läsningen ska
fungera bra, menar hon. Ljudanalysövningar har därför sin självklara plats i
undervisningen. Inom undervisningsgruppen utkristalliserar sig undergrup
per av elever med olika inlärningstakt och läraren samlar dessa undergrup
per vid instruktioner. När en enskild elev kan samtliga bokstäver får eleven
gå över i läsgruppen. Sådana omplaceringar sker kontinuerligt under termi
nen, vilket medför att medlemsskapet i nivågrupperna förändras allt efter
som. Nivågrupperna kvarstår under läsåret och undervisas segregerat från
varandra i olika rum. Organisationen är en konsekvens av det stora elevan
talet och spridningen i elevernas läsutvecklingsnivå över åldersgrupperna.
Dessutom torde också lågstadielärarens åsikter om uppbyggnaden av läs
förmågan och nödvändigheten av lärarinstruktioner i undervisningen vara en
bidragande orsak.
Läraren antyder en uppfattning om att läsförmågan byggs upp av delför
mågor. Dit hör avläsningsförmågan, som för att fungera bra fordrar ljudsä
kerhet. Läraren förklarar:
Man måste ju kunna avkoda först innan man kan läsa. Jag tyc ker det
är viktigt när man ska börja läsa att man behärskar bokstäverna,
både vad de heter och hur de låter. (Intervjutillfälle 1)
Bokstavs/ljudgenomgången är av den anledningen lärardriven. Läraren be
stämmer i vilken ordning eleverna ska lära sig bokstäverna och en läslära
används som stöd för eleverna under denna inlärningsfas. Läsläran presente
rar bokstäverna i alfabetisk ordning, men inlärningen av bokstäverna följer
inte denna. Läsläran används i stället mera som en uppslagsbok. Läraren har
under sin yrkesverksamma tid förändrat sitt arbetssätt i dessa sammanhang.
Tidigare fick hennes elever fritt välja vilken bokstav de ville arbeta med.
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Genom att som nu bedriva denna undervisningsfas i sammanhållen grupp
anser sig läraren ha större möjlighet att kontrollera elevernas inlärning.
Läsläran underlättar båda dessa aspekter och används för att kunna bedriva
ljudanalys och sammanljudningsövningar i gruppen. Efter att eleverna först
uppmärksammats på bokstaven visuellt och de fått tillfälle att berätta om de
eventuellt känner igen bokstaven, övergår övningarna till att de skall lära sig
bokstaven auditivt. Här kommer läsläran till användning, då eleverna övar
sig att ljuda samman korta ord med det nya bokstavsljudet.
För att eleverna ska utveckla en bra läsförmåga menar läraren ytterligare:
Eleverna måste träna på s ammanljudningen. Det gäller att öva och
öva på olika sätt. Ju mer de läser, ju säkrare blir de ju. De måste få
olika möjligheter att träna läsning. Inte bara i böcker utan i memory,
ramsor och på l äsblad, så att det blir en upplevelse samtidigt. Det
gäller att komma över det första trappsteget. Sedan brukar det lossna.
(Intervjutillfälle 3)
En svag läsförmåga visar sig i, att barnet inte kan ta till sig l juden,
inte kan förstå när man fogar samman ljuden till ord och hur man
överhuvud taget knäcker koden. Det kan också finnas barn som läser
väldigt bra mekaniskt men som inte förstår det dom läst, man läser
bara. Ibland är det en del av läsutvecklingen. Man har kommit till ett
visst stadium i läsutvecklingen, där man kan avkoda. Det har jag sett
hos flera av sjuåringarna. När de var inne i den perioden hade de till
räckligt med att läsa av orden. När de hade läst färdigt och man frå
gade vad de hade läst så hade de inte en aning om vad de läst. Det
kommer mer och mer. När man tränat läsning mera lär de sig att läsa
av och det går lättare att läsa. (Intervjutillfälle 2)
En avkodningsrelaterad uppfattning hos läraren ger sig till känna och ac
centueras i lärarens förklaring av varför en läslära används:
Syftet är att ge möjlighet till automatisering av avkodningsförmågan.
Att eleverna ska få flyt i läsningen. (Intervjutillfälle 5)
Ett vidare synsätt på läsning framträder emellertid, när läraren förklarar att
avkodning och förståelse av den lästa texten är lika väsentliga för läsförmå
gan och att hon försöker förena dessa aspekter i den grundläggande läsundervisningen. I undervisningsprocessen växlar av den anledningen avkodningsrelaterade övningar och läsning av meningsfull text. En dikotomisering
beträffande tonvikt på det ena eller det andra är inte synlig. Vid utvärde
ringen i slutet av läsåret framkommer också en vilja hos läraren att förena en
bottom up- respektive en top down-orienterad undervisning när hon säger:
Eleverna måste dessutom få t illfällen till upplevelseläsning. Avväg
ningen har nog varit bra. (Intervjutillfälle 5)
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Att uttrycka sig i skrift tillhör en av de aktiviteter som förekommer så gott
som varje dag. Redan under den tidigaste läsundervisningen, innan eleverna
kan läsa text, får de skriva så mycket som möjligt. Eleverna använder alla
bokstäver de känner till, även bokstäver som ännu inte är genomgångna i
läsundervisningen. Läraren arbetar genomgående med läsning och skrivning
parallellt i undervisningen och förklarar:
Jag har den filosofin att det inte är farligt att skriva innan man läser.
(Intervjutillfälle 3)
Det fria skrivandet sker oftast i meningsfulla sammanhang. Eleverna upp
muntras att skriva och berätta händelser och sagor, medan de ännu håller på
med bokstavs/ljudinlärningen. De har skrivit meningar eller ord allt efter
kompetens om den cirkusföreställning som hela barnskolan såg tillsamman s
liksom om naturdagen tidigt på terminen. Det fria skrivandet ska vara en
glädje, säger läraren. Eleverna använder sig av de bokstäver de kan och får
hjälp med de som de ännu inte lärt sig. Innan eleverna skriver på egen hand
samtalar läraren och eleverna om vad de varit med om för att eleverna ska få
stoff till sin berättelse. Några ord skrivs upp på tavlan som stolpar att an
vända. I lärarens pedagogiska uppfattning framträder härvid ett whole lan
guage- perspektiv. Det LTG-metodiska arbetssätt som läraren fortfarande
menar sig använda, har dock i vissa avseenden förändrats. Förutom ljudge
nomgången gäller det förekomsten av dikteringar, vilka inte är lika frekventa som tidigare.
Medan undervisningen på förmiddagarna sker i åldershomogena grupper
eller i samband med läsundervisning i nivågrupper pågår arbetet under ef
termiddagspasset i andra gruppkonstellationer. Eleverna är då indelade i
åldersblandade grupper och arbetet får också en annan karaktär. Från en
lärarstyrd undervisning sker en övergång till ett mera elevcentrerat arbete.
Eleverna kan då själva välja aktivitet från den veckoplanering varje barn
gjort och skrivit ner på sitt arbetskort. Vid planeringen inför arbetsveckan
har eleverna att välja på fyra olika läsuppgifter och lika många skrivuppgif
ter. Uppgifterna kan bestå av att läsa en berättelsebok, lägga ett läs-memoryspel, lära sig en ramsa utantill m m. Skrivuppgifterna kan bestå av att skriva
dagbok, skriva en liten saga eller ett brev, etc.
Övergången från lärarstyrning till ökad elevcentrering i undervisningen
ger också en antydan om en förändring av det kommunikativa spelet i klass
rummet samt i och med detta också den pedagogiska funktion lärare och
elever har i undervisningen. Kommunikationen under förmiddagslektionerna
handlar om det aktuella ämnet och uppgiften eleverna ska arbeta med. Det
pedagogiska syftet med lärarinstruktionen är då att fästa elevernas uppmärk
samhet på någonting eleverna ska lära sig. Det kan röra grammatiska öv
ningar eller nya ord i samband med att alla elever ska läsa samma text. Un
der förmiddagarna har läraren ett dominerande inflytande över verksamhe
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ten, medan elevrollen blir mera aktiv under eftermiddagspasset. Framför allt
märks detta i det kommunikativa spelet eleverna emellan, då de hjälper var
andra inom de åldersintegrerade smågrupperna eller då ett elevpar arbetar
tillsammans med en uppgift. Under dessa arbetspass kan eleverna välja ar
betsplats i klassrummet, vilket ökar möjligheten för eleverna att arbeta till
sammans med den kamrat de önskar. Det har delvis av dessa omständigheter
blivit naturligt att äldre elever läser högt för de yngre kamraterna. Detta sker
spontant. Det är en av fördelarna med den åldersintegrerade undervisningen,
menar läraren. Under arbetspasset sker kommunikationen mellan lärare och
enskild elev i dialogform och fyller den pedagogiska funktionen att läraren
handleder eleverna enskilt i deras arbete. Det elevcentrerade arbetet och
dialogen i samtalet till trots, innebär kommunikationsmönstret ändå att lära
ren har en stor del av det verbala utrymmet. Emellertid varierar kommuni
kationsmönstret i denna barnskola något. Vid samlingar är kommunika
tionsmönstret annorlunda. Eleverna är vid dessa tillfälen ålagda ansvar för
vissa aktiviteter och uppmanas att yttra sig, berätta etc, vilket medverkar till
en aktivare elevroll.
Inför vårterminen har lågstadieläraren gjort vissa omplaceringar i läsundervisningsgrupperna. Fyra sexåringar har gått över från bokstavsgruppen
till läsgruppen. Läsutvecklingen hos dessa elever har gått snabbt framåt.
Även övriga sexåringar visar en snabb kunskaps- och färdighetsutveckling.
Samtliga bemästrar hela alfabetet och en av eleverna har börjat sammanljuda. Däremot finns några sjuåringar som behöver god tid på sig för bok
stavs/ljudinlärningen. De (fyra elever) får stanna kvar i bokstavsgruppen
ännu en tid. Det visar, att läraren tillämpar den förtjänst som hon menade att
barnskolan hade, nämligen möjligheten att eleven får den tid till inlärning
som eleven behöver, liksom möjligheten att hålla gruppen samlad för att
kontrollera inlärningen. Övriga sjuåringar läser enkel sammanhängande text
med stor säkerhet i avläsningen.
Utifrån den spridning av elevernas läsförmåga som nu f inns i klassen,
omvandlas de tidigare nivågrupperna i läsundervisningen till en bokstavs
grupp och två läsgrupper på skilda läsutvecklingsnivåer. Lärarens önskan
om att hålla elever på samma kompetensnivå samlade för att kunna bedriva
direkt undervisning med gruppen, är även grund för denna gruppkonstella
tion liksom en uppfattning om effektivitet i detta organisationsmönster. I
denna barnskola används nivågruppering som organisationsform enbart i
läsundervisningen och de åldersintegrerade nivågrupperna är då separerade.
Därutöver befinner sig eleverna i heterogena grupper beträffande färdighets
nivå. I nivågrupperna anpassas undervisningshastighet och undervisnings
material till elevernas behov. Allt läsmaterial inklusive berättelseböcker har
svårighetsgraderats, så att eleverna ska få texter som passar deras läsutvecklingsnivå. Indelningen av eleverna i nivågrupper, flexibiliteten i gruppmedlemsskapet och anpassningen av läsmaterial till elevens läsförmåga har
till syfte, att eleverna ska få arbeta på den färdighetsnivå de befinner sig. En
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anledning till den homogena grupperingen är, enligt läraren, att läsning ska
läras och övas med kamrater på samma färdighetsnivå. Åldersintegreringen i
nivågrupperna är till godo för såväl sex- som sjuåringarna, anser läraren. De
sjuåringar som inte kommit så mycket längre i sin läsutveckling än sex
åringarna sporras till större engagemang och sexåringarna har chans att lära
sig en hel del av de äldre eleverna.
Den lä sförberedande läsundervisningen med sexåringarna under vårter
minen handlar ofta om språkets struktur. Eleverna formulerar meningar till
bilder, läraren skriver upp meningarna och de klipps sedan sönder till ord för
konkretiseringens skull. Samtliga sexåringar vet nu vad ett ord är och de
flesta kan muntligt formulera meningar. En dag på våren när värmen kom
mit, pratar lärare och elever om sommaren som snart står för dörren. Läraren
ber barnen tala om, vilka ord de tänker på, när hon säger ordet sommar.
Några barn säger enstaka ord, andra formulerar meningar. Läraren skriver
upp vad barnen formulerar på tavlan. Där står så småningom:
Snön är borta. Myggorna har kommit. Svalorna har kommit. Gräset
blir grönt. Man kan äta ute. Semester. Bada. Åka båt. Sommarfest.
Därefter ritar eleverna en sommarbild och skriver ord och meningar på teck
ningen. De flesta elever söker själva med hjälp av bokstavsplanscherna de
bokstäver de behöver när de skriver sina ord. Sexårsgruppen har också gjort
dikteringar i syftet att de ska bli textmedvetna, dvs få kunskap om vad text
är och består av. Även sjuåringarna arbetar med liknande uppgifter. De skri
ver meningar och lär sig använda stor bokstav och punkt. Samtidigt lär de
sig vad en fråga och ett utrop är och vilka skiljetecken som ska användas i
dessa sammanhang. För att strukturera undervisningen om språkets syntax
har läraren för egen del ett läromedel som referens. Det är ett stöd, tycker
hon, för att försäkra sig om att inget väsentligt moment förbigås i undervis
ningen. Lärarinstruktionen innebär då, att läraren fäster elevernas uppmärk
samhet på vad de ska lära sig, vilket underlättas genom att eleverna är ho
mogent grupperade. Därefter övar eleverna användningen av den nya kun
skapen i ett meningsfullt sammanhang.
Under terminens gång blir variationen i läsundervisningen allt större, så
väl beträffande innehåll som form. Med elevernas ökade läs- och skrivför
måga medges ett större utbud av olika aktiviteter. Ett mera självständigt
arbete upptar tiden i läsundervisningen ju lä ngre terminen fortskrider. Ele
vernas aktiviteter och uppgifter växlar i dessa sammanhang. Arbete i läro
medel förekommer i begränsad omfattning, men behövs i undervisningen
menar läraren, då det är mycket arbetskrävande att hålla eleverna med ar
betsuppgifter. Läromedel behövs också för att eleverna ska få rikligt med
övningsmaterial. Exempelvis används arbetsböcker för övning av läsförstå
elsen. När eleverna arbetar i dessa böcker, vilket sker under det självständi
ga arbetet på eftermiddagen, är åldersblandningen en fördel, tycker läraren.
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De äldre eleverna kan lyssna på de yngre elevernas läsning och hjälpa dem
med uppgifterna. Ibland är förhållandet också det omvända. En yngre elev
hjälper en äldre. Även uppgifter av annan karaktär ingår i det självständiga
arbetet, uppgifter som att att skriva dagbok, skriva brev till varandra, skriva
en dikt eller berättelse som kamraterna får läsa. Det fria skrivandet ökar i
omfattning. Ibland skriver eleverna med hjälp av stödord eller en bildserie.
Ibland författar en grupp elever en saga gemensamt. Syftet är då inte bara att
skapa någonting tillsammans. Sagan ska också byggas upp med en början,
en handling och en avslutning. Att läsa upp sagan för sina kamrater och för
föräldrarna hör också till. På så sätt stöder läs- och skrivaktiviteter varandra.
Samma sak gäller när eleverna skriver dikter eller brev tillvarandra. Dessa
läses upp vid eftermiddagssamlingen. Dagboksskrivandet om vad som hän
der i skolan och på fritiden är däremot av mer privat karaktär. Även läsaktiviteterna varierar mera. För eleverna i läsgrupperna är målsättningen, att de i
allt större utsträckning ska öka sitt läsande. För att detta ska ske, är perso
nalen mån om att läsningen ska ge en positiv upplevelse. Lärarna skaffar
nya böcker till klassrummet och klassen besöker biblioteket varje vecka.
Inför dessa besök försöker personalen få eleverna att fundera över, vad de är
intresserade att läsa om. De elever som haft en snabb läsutveckling läser
mycket och har så smått börjat recensera böckerna med hjälp av ett fråge
formulär, som klassläraren sammanställt. Detta arbete utvecklas efter hand.
Det självständiga arbetet ger ytterligare möjligheter till individualisering
vid sidan om nivågrupperingen, tycker läraren. Eleverna väljer aktiviteter
efter egen förmåga och eget intresse. Dessutom varierar arbetsmängden från
elev till elev. Läraren förklarar:
De elever som hinner med mer arbete planerar in mera på a rbetskortet. För dessa delar jag rutan och säger att de ska göra en u ppgift
till. Jag bestämmer en aktivitet och så får de själva välja ett moment
inom läsa och skriva. Eleverna får också olika mängd arbete i arbets
boken eller matteboken. (Intervjutillfälle 2)
Ett led i individualiseringen är också att se till behovet hos eleverna och
lägga in i undervisningen det som behövs för tillfället. Det kan innebära
specifikt inriktad träning vecka för vecka för en grupp elever. Däremot
tycker sig läraren inte få tillräckligt med tid till enskilda elever, till exempel
för att höra dem berätta om en bok de läst och specialpedagogisk resurs
finns inte heller i barnskolan.
Kontroll över elevernas inlärning och läsutveckling är en central aspekt i
undervisningen, som ytterligare ger sig till känna, i det att läraren för note
ring över vilka böcker eleverna läser för att få en överblick av enskilda ele
vers läsvanor. Ett annat värdefullt bidrag i samma strävan anser läraren det
avläsningsprov vara, vilket genomförs i kommunens samtliga skolor.
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Läsläxa förekommer en gång i veckan för att ge eleverna ytterligare öv
ningstillfällen. Läraren menar, att tiden i skolan inte räcker till, för den
lästräning eleverna behöver. Att läsa utanför skoldagens ram är därför vik
tigt. De samlade ansträngningarna kan bidra till att elevernas läsförmåga
utvecklas så snabbt som möjligt, i förhållande till elevens inneboende möj
ligheter, anser hon. Ett vidare syfte med läsläxan framskymtar därmed. Ge
nom den kan troligen också elevernas läsintresse hållas vid liv och förhopp
ningsvis åstadkomma en positiv uppfattning hos eleven om den egna läs
förmågan, tror läraren.
Förändringen under skoldagen från en lärardriven undervisning till ett
självständigt arbete på eftermiddagen inverkar på lärarrollens utformning.
Lågstadielärarens pedagogiska stil i läsundervisningen växlar från att vara
"gruppinstruktör", då läraren använder en stor del av tiden till att instruera
en elevgrupp, till att vara "individuell monitor", då läraren i huvudsak arbe
tar individuellt med eleverna och handleder dem i deras färdighetsträning. I
läsgruppen, som består av de elever som börjat läsa text, förenar läraren de
båda undervisningsstilarna. Här framstår läraren delvis som handledare, när
läraren försöker stimulera enskilda elever att läsa böcker och producera sig i
skrift, delvis som gruppinstruktör, när läraren inleder en lektion med en kort
genomgång av ett färdighetsmoment, som eleverna i sitt arbete ska beakta.
Undervisningsstilen förändras således, i förhållande till syftet med undervis
ningen vid det aktuella tillfället. Även en anpassning till elevernas läsför
måga kan anas i denna förändring.
Vid slutet av det första läsåret i barnskolan har sexårsgruppen uppnått en
hög fonologisk kompetens.127 Halva gruppen har också under året kommit
igång med läsning och läser vid läsårets slut sammanhängande text. Hos
dessa elever kunde redan vid barnskolestarten konstateras en god insikt om
läsning och en hög fonologisk medvetenhet. Efter ytterligare ett år visar sig
en mycket god läsförmåga hos eleverna.128 Resultatet på det fonologiska
provet visar, att samtliga barn nu också har en hög fonologisk medveten
het.129 I gruppen finns ingen svag läsare i slutet av det andra året. Elevgrup
pens goda läsförmåga visar sig även år 3, när eleverna genomför läsprovet
Skolbilder. De har då ett resultat som överstiger barnskoleelevernas total
medelvärde och medelvärdet i den nationella utvärderingen.130 De elever
som ingått i den långsammaste läsgruppen, först kallad språkgruppen och
sedan bokstavsgruppen, har uppnått medelgoda resultat på läsprovet Skol
bilder, med undantag av två elever som har lägre resultat och kan betraktas
som ganska svaga läsare. Det har sannolikt varit bra för elevernas läsförmå
ga att få ingå i en liten undervisningsgrupp.
Bilaga 8, tabell I.
Bilaga 8, tabell IV.
129 Bilaga 8, tabell I.
130 Bilaga 8, tabell IV.
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Sjuåringarna kan däremot efter år 1 betecknas som medelgoda läsare av
jämförelse med sin åldersgrupp att döma,131 vilket också styrks av det ordavläsningsprov som läraren gör med eleverna. I gruppen finns två elever
med svag läsförmåga. När Skolbilder genomförs ett år senare uppnår elever
na ett resultat i närheten av totalmedelvärdet.132 De båda svaga läsarna har
under läsåret ingått i den svagaste läsgruppen och delat på lärarens tid med
sju andra elever.
När läraren utvärderar läsåret, beaktar hon såväl undervisningens inne
håll och form som elevernas trivsel i skolan. Att eleverna finner glädje av
skolarbetet och att de erfar att de lär sig och förkovras, betonas av läraren.
Därför är ett stående inslag vid eftermiddagssamlingen, att eleverna erinrar
sig eller medvetandegörs av personalen om vad de lärt sig under dagen.
I detta sammanhang funderar läraren på, hur det första skolåret fungerat
för sexåringarna, om barnskolan väl mycket haft karaktären av skola och
exempelvis gett alltför få tillfällen till fri lek. (Senare beslutas att sexåring
arnas skoldag ska utökas till 22 veckotimmar, lika lång skoldag som sjuår
ingarnas. Om skoldagen blir längre tror lärarna att den kan få en större vari
ation beträffande aktiviteter.) Över huvud taget, menar läraren, vore det
befogat att utgå mera från enskilda barn, exempelvis när barnet ska börja
med bokstavsarbetet. En anpassning till barnet finns också i den upplägg
ning som råder nu, anser hon, genom att varje barn kan gå fram i sin egen
takt trots att alla barn gemensamt påbörjar sin bokstavs/ljudinlärning. Med
detta vill läraren, att samtliga barn ska få känna, att de börjat med riktigt
skolarbete. Personalen avser dock, att delvis förändra den förberedande och
grundläggande läsundervisningen för sexåringarna kommande läsår. Bok
stavsarbete kommer inte att bli ett obligatoriskt inslag för alla elever. I stäl
let vill man vänta med detta tills eleven självmant visar intresse. För att
kunna ge mera läsförberedande undervisning har barnskolan ansökt om och
beviljats projektmedel för att bedriva språkövningar i större omfattning, dels
med hela sexårsgruppen, dels intensivare med de barn som visar sig behöva
detta. Personalen behöver också utveckla sin kompetens härvidlag.
Två aspekter på barnskolans inre liv framträder i lärarens reflektion över
det gångna läsåret. Två aspekter, som speglar lärarens uppfattning om un
dervisning. Läraren funderar först över, om eleverna trivts i skolan och om
de haft roligt, om exempelvis sexåringarna haft alltför litet tid till fri lek,
liksom om eleverna utvecklats och hur mycket de lärt sig i skolan. I beskriv
ningen av det egna arbetet ger läraren samtidigt uttryck för sin praktiska
kunskap, dvs de uppfattningar, insikter och vanor, som utgör grunden för
sättet att arbeta. Läraren funderar också över, vad organisationen av eleverna
betyder för dem. Själv tycker hon, att åldersblandningen i grupperna haft
den fördelen, att eleverna utvecklat ett naturligt sätt att hjälpa varandra. Hon
131
132
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tycker också att nivågrupperingen fungerat bra, genom att den samtidigt
inneburit flexibilitet. Denna princip kommer man att hålla fast vid.
Vad gäller arbetssättet i läsundervisningen berör läraren personalens am
bition att eleverna ska få färdigheter de anser nödvändiga. Hon tycker sig få
möjligheter att både kontrollera vad eleverna kan och vad de behöver arbeta
med. I det självständiga arbetet kan hon komplettera elevernas planeringar
med övningar hon anser viktiga för eleven.
Därmed försäkrar vi os s att eleverna får färdigheter vi anse r nödvän
diga. (Intervjutillfälle 2)
säger läraren. Den målsättning som läraren hade med det självständiga ar
betet, att eleverna själva skulle lära sig bedöma vad de behöver öva på,
tycker hon har tagit tid. Ännu klarar inte eleverna detta, men så småningom
hoppas hon, att eleverna ska inse detta, när de planerar sitt självständiga
arbete. Vidare tycker hon sig kunna variera övningar och aktiviteter för olika
ändamål, framför allt under de lärarstyrda förmiddagslektionerna. Då lägger
läraren in sådant hon finner angeläget. Vissa undervisningsinslag är därför
regelbundet förekommande för samtliga barn som exempelvis högläsning
och upplevelseläsning, liksom lyssnande- och samtalsövningar. Det är också
viktigt, säger läraren, att varva aktiviteter för hjärna och kropp. När så sker
anser hon att tiden används effektivt.
Läraren anser, att hon har en god uppfattning om hur och i vilka avseen
den elevernas läsning utvecklas genom de avläsningsprov som genomförs
regelbundet. Samma sak gäller läsförståelsen som läraren får en uppfattning
om via arbetsböckerna med läsförståelseövningar. Däremot tycker sig lära
ren inte hinna lyssna på eleverna när de läser eller samtala med dem om
texten under skoldagen.
Segregeringen av åldersgrupperna, lärarcentreringen och den färdighetsorienterade diskursen gör att såväl en stark klassifikation som en stark in
ramning framträder i läsundervisningen i början av läsåret. En ny princip för
gruppering av eleverna, åldersintegrerad nivågruppering, tar sin utveckling
under höstterminens gång i läsundervisningen, vilken dock inte förändrar
styrkan i klassifikationen. Nivågruppering innebär en annan sorts segrege
ring av eleverna och inryms liksom åldershomogen undervisning i en stark
klassifikation. Ålder utgör även fortsättningsvis den övergripande principen
för klassifikation i läsundervisningen medan nivågruppering blir en under
ordnad princip. Det beror på att läsförmågan hos sex- och sjuåringarna skil
jer sig betydligt. Nivågrupperna består därför till största delen av elever i
samma ålder. Endast en sexåring har exempelvis kunnat infogas i läsgrupp
med sjuåringar. Bokstavsgruppen är den grupp som är mest åldersintegrerad.
Den består av ungefär lika många sex- och sjuåringar, medan språkgruppen
är en renodlad sexårsgrupp. Med ökad läsförmåga hos sexåringarna övertar
den åldersintegrerade nivågrupperingen dominansen beträffande principen
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för organisation av e leverna. Vid mitten av vårterminen är endast bokstavs
gruppen åldershomogen, medan de båda övriga grupperna består av såväl
sex- som sjuåringar.
Den starka klassifikationen medför en skillnad beträffande tillgång på lärarhjälp för eleverna i de separata grupperna, såväl när åldershomogen grup
pering som nivågruppering i åldersblandade grupper råder. Den åldersho
mogena grupperingen i början av höstterminen medför att sjuårsgruppen på
16 elever kan delas i två lika stora grupper. Det innebär små undervisnings
grupper i samband med den grundläggande läsundervisningen. När även
sexåringarna involveras i läsundervisning och nivågruppering införs, bildas
en stor läsgrupp av de elever som redan är läsare. Med denna stora läsgrupp
på 13 elever blir de övriga grupperna, språkgruppen och bokstavsgruppen,
små och består av fem respektive åtta elever. Antalet elever i grupperna för
ändras inte nämnvärt förrän vid mitten av vårterminen, då två ungefär lika
stora läsgrupper (10 respektive 11 elever) bildas medan språkgruppen fortfa
rande utgör en liten grupp på sex elever. Med tanke på att de separata grup
perna står på olika läsutvecklingsnivåer och inte behöver lika mycket lärar
stöd, har den starka klassifikationen under hela läsåret trots att grupperna
förändrats inneburit, att den grupp som behöver mest lärarresurs i läsunder
visningen också fått detta.
Intrycket av en stark klassifikation och en stark inramning i den pedago
giska praktiken i barnskolan består, trots att en ökad elevcentrering framträ
der under det självständiga arbetspasset på eftermiddagarna. Ur elevernas
synpunkt sett är inramningen då något svagare, men den starka inramningen
är dold i det arbetssätt som råder under arbetspasset. Lärarresursen i
barnskolan är mindre under detta arbetspass och eleverna har därmed mindre
tillgång på lärarstöd. Den egna planeringen reducerar emellertid elevernas
behov av hjälp. De vet vad de ska göra och klarar arbetsuppgifterna på egen
hand. Arbetssättet har således anpassats till tillgången på lärarresurs.
Uppfattning om en sekvensiell uppbyggnad av läsförmågan ger sig till
känna hos lä raren. Denna teoretiska uppfattning och en lärardriven under
visning stöder en organisation, där undervisningsgruppen hålls samlad och
segregeras från övriga elevgrupper. Den medför också en sekvensering i
läsundervisningen. Bokstavs/ljudgenomgången kan av den anledningen ge
nomföras med en pedagogiskt sammanhållen undervisningsgrupp och lära
ren kan styra denna inlärningsfas.
Som ett stöd i undervisningen för såväl lärare som elever används en
läslära under den tid som bokstav/ljudinlärning pågår och främst för de
sammanljudnings- och ljudanalysövningar den ger möjlighet till. Bruket av
en läslära passar in i den synliga pedagogik133 som karaktäriserar denna
barnskola, där eleverna är grupperade efter läsutvecklingsnivå och där un
dervisningen är lärarcentrerad. I likhet med vad Bernstein säger, tjänar läslä133
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ran därmed syftet för läraren att sekvensera ämnet och utöva kontroll över
elevernas inlärning. Om en läslära används i ett sådant syfte och läraren
följer dess uppläggning, bör de första bokstäver som presenteras eleverna
vara sådana, som eleverna lätt kan lära in såväl visuellt som auditivt. För
åtskilliga elever kan detta vara betydelsefullt för den fortsatta läsinlärningen.
Lätta bokstäver i detta avseende är ofta bokstäver som barnen först lär sig av
sig själva.134 Den läslära som finns i barnskolan presenterar emellertid bok
stäverna i alfabetisk ordning. En medvetenhet hos läraren om vilka bokstä
ver och bokstavsljud, som kan vara svårare än andra främst av auditiva or
saker är då nödvändig, för att underlätta inlärningen hos de elever som har
svårt att minnas bokstavsljuden.
En synlig pedagogik betonar, enligt Bernstein, operationer och färdighe
ter135, vilket också framgår i lärarens uttalanden om läsundervisning. Även
ett vidare synsätt på läsundervisning ger sig till känna genom kombinationen
av olika metodiska aspekter som hör hemma i såväl en bottom-up som i en
top down-relaterad läsundervisning136. Den senare aspekten visar sig bl a i
barnens arbete med fri skriftlig produktion i ett meningsfullt sammanhang
samt i att läsförmågan framför allt övas genom läsning av berättelse
böcker.137 Detta visar, att det är möjligt att förena dessa processer i den pe
dagogiska praktiken. Det visar också, att läraren har en klar uppfattning om
vilka delförmågor, som bygger upp en bra läsförmåga hos eleverna och att
detta styr hennes uppläggning av läsundervisningen. När läraren pratar om
detta, gör hon det i termer av aktiviteter och vilken typ av arbete som ele
verna bör engageras i för att utveckla dessa delförmågor. Hon förklarar
också, hur läsundervisningen byggs upp genom kombinationer av delmo
ment från olika läsmetoder. Den utformning läsundervisningen har för när
varande är resultatet av en lång utvecklingsprocess och grundas på lärarens
erfarenheter under nästan 20 års yrkesutövning. Däremot motiverar läraren
inte sin uppläggning av läsundervisningen med hjälp av vare sig teorier eller
forskningsrön. Kunskapen är erfarenhetsbaserad och antyder att läraren bil
dat sig en uppfattning om läsundervisning utan att förankra den i någon ve
tenskaplig lästeori.
Den uppfattningen som läraren ger uttryck för har stöd i forskningslitte
raturen om läsning. För en bra läsning är den fonologiska förmågan viktig.
Språklekar och ljudanalysövningar ingår i läsundervisningen för att stimule
ra denna. Att skriva i samband med tidig läsinlärning, är också ett stöd för

134Wigforss,

F. 1945. Barnens färdighet i läsning och skrivning vid skolgångens början.
Omnämnd i: Lindeli, E. 1980. Hur barn lär sig läsa. Lund: Liber Läromedel.
135 Bernstein, 1990.
136 Lundberg, I. 1984. Språk och läsning. Stockholm: Liber.
137 Användning av berättelseböcker för läs träning kommenteras utförligare i "Bergsbyns
skola".
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den fonologiska förmågan138 och därmed även för läsningen. En sådan me
todisk uppläggning är i samklang med barns naturliga läs- och skrivutveck
ling. Det är inte ovanligt att barn skriver ord innan de kan läsa.139
För många barn utgör viljan att kommunicera ett incitament till att
använda skrivet språk. I e n undersökning av barn som läste innan de
började första klass, beskrev föräldrarna barnen som "papper- ochpenna-barn". Många barn som redan kan läsa när de kommer till
skolan har lärt sig läsa genom att först skriva. För några barn var
faktiskt läsförmågan en biprodukt till intresset att skriva. 140
Att barn skriver innan de kan läsa är naturligt, då analysförmågan, att seg
mentera ett ord i de ingående fonemen, föregår förmågan att göra en syntes
av fonemen, dvs att foga samman fonemen till en helhet.141 En begynnande
läsning kan således bli effekten av att eleven skriver.
När barn inte känner sig b egränsade av fordringar på korrekt stav
ning, ger skrivaktiviteter goda möjligheter att använda och utvidga
kunnandet av bokstav s/ljudrelationen.142
Maria Montessori menade till och med, att skrivning ska föregå läsning i
undervisningen.143 Forskningen indikerar också, att läs- och skrivförmåga är
starkt och positivt relaterade.144 Den stödjande relationen mellan läsning och
skrivning går i båda riktningarna. Maja Witting använder sig av detta faktum
i sin metodiska uppläggning av läsundervisningen, där avlyssningsskrivning,
att lyssna till en stavelse och skriva ner den, ingår som ett viktigt moment.
Avlyssningsskrivningen har en lässtödjande effekt, eftersom sammanIjudning och avlyssningsskrivning tränar olika sidor av samma sak.
Vid sammanljudningen överför eleverna visuella intryck till artikula
tion, dvs tecken till språkljud. När de avlyssningsskriv er överför de
auditiva intryck till handmotorisk aktivitet, dvs språkljud till
tecken.145

Andersson et.al. 1985.
Durkin, 1966. Omnämnd i: Adams, 1990 .
140 Anderson, et. al. 1985. s 33.
141 Tornéus, M. 1983. Rim e ller reson. Språklig medvetenhet och läsning. Akademisk av
handling. Umeå universitet. Psykologiska institutionen.
142 Ibid. s 34.
143 Montessori, 1966. Omnämnd i: Adams, 1990.
144 Chall & Jacobs, 19 83. Omnämnd i: Adams, 1990.
145 Witting, M. 1979. Systematisk färdighetsträning oc h fritt språkligt a ssocierande - två
komponenter i e n läsmetod. I: Läsinl ärning och Lästräning i grundskolan. Pedagogiska
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Betoning på skrivaktiviteter i den tidiga läsundervisningen har visat sig re
sultera i speciella vinster när det gäller läsförmåga.146
Barn utvecklar sin förståelse av språk genom att skriva. Den reciproka interaktionen av att tala, lyssna och skriva stimulerar barn att bli
litterata och effektiv undervisning kombinerar dessa språkliga pro
cesser så att eleverna uppfattar dem som ömsesidigt stödjande delar i
en helhet.147
I utformningen av läsundervisningen kombinerar läraren en uppfattning om
språk som ett system, vilket kan tränas genom sönderdelning, isolering och
teknikträning - formalisering- med en uppfattning om att språkliga färdig
heter bäst övas i naturliga kommunikativa situationer - funktionalisering.148
Kombinationen av språkteorierna speglar en eklektisk uppfattning hos lära
ren, som grundar sig i en förhoppning om, att med denna kombination i läsoch skrivarbetet ska samtliga elever tillägna sig en god läsförmåga. Fastän
läraren inte uttrycker sig med dessa teoretiska begrepp eller talar i termer av
teorier, praktiseras båda teorierna. Elevernas arbete i läsundervisningen har
både inslag av formalisering och funktionalisering.
Under förmiddagarna har läraren genomgångar av färdighetsmoment.
Genomgången har en strukturerande funktion, som i sin tur tjänar den peda
gogiska funktionen att bestämma kontexten för efterföljande beteende för
såväl lärare som elever, eftersom de verbala aktiviteterna involverade i un
dervisning är reciproka.149 Den roll eleverna har i det kommunikativa spelet
kan därmed enbart ses i relation till den roll läraren har. Kommunikations
mönstret under förmiddagarna är i enlighet med det traditionella mönstret i
klassrum. I allmänhet är lärare mer aktiva än elever, när det gäller verbal
aktivitet.150 Individuella lärare skiljer sig i ringa utsträckning från det roll
mönster som karakteriserar lärare som helhet.151 Lärare har såväl det verbala
som det pedagogiska initiativet. Så förhåller det sig i barnskolan under för
middagens lektioner förutom under morgonsamlingen. De pedagogiska rol
lerna är därmed också givna. Läraren är ansvarig för strukturering av lektio
nen, för att uppfordra eleverna att besvara uppgifter samt att reagera på ele
vernas arbete. Elevers primära uppgift är att göra enligt lärarens anmodan
Evans & Carr, 1985. Omnämnd i: Adams, 1990 .
Barr & Johnson, 1991.
148 Holmberg, O. & Malmgren, L-G. 1979. Språk, l itteratur och projektundervisning. Stock
holm: Liber utbildningsförlaget.
149 Bellack, A.A., Kliebard, H.M ., Hyman, R. T. & Smith, F.L. 1966. The language of the
Classroom. New York: Teachers Collage Press.
150 Ibid. Även andra forskare har visat detta. Lundgren m fl fann att lärare står för 75% av
yttrandena, m edan 25% fördelas på eleverna i klassen. I: Lundgren, U.P. 1983. Att
organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Borås: Publica.
151 Bellak, et.al. 1966.
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den. Under sådana förhållanden finns en risk att elevernas språk blir mycket
begränsat.
Under eftermiddagens självständiga arbete är undervisningen mer
elevcentrerad och därmed förändras också kommunikationen något i klass
rummet. Eleverna kan då använda språket i ett mera utvidgat perspektiv.
Tillfällen till kommunikation har stor betydelse för elevernas språkutveck
ling. Eftersom språket i sin tur antas nära relaterat till läsning är språk- och
samtalsövningar viktiga även för läsförmågan.152 I verbal kommunikation, i
gruppsamtal och samtal i dialogform, övas förmågan att uttrycka sig med
fullständiga meningar. Läsundervisning bör därför kombineras med språk
aktiviteter, eftersom eleverna lär sig läsa genom kunskapen om muntligt
språk. Fonologin, syntaxen och semantiken utgör basen för läsinlärningen.
Den språkstimulans eleverna får i skolan bör riktas mot samtliga dessa tre
aspekter. En variation av kommunikations- och språkövningar är således
befogad.
Fastän nivågruppering i sig inte visat sig effektivt i undervisningen, finns
i forskningslitteraturen stöd för just det organisationsmönster som praktise
ras i denna barnskola. Att som här omgruppera eleverna i homogena grupper
och då enbart i något enstaka ämne kan vara effektivt. Förutsättningen är att
undervisningshastighet och undervisningsmaterial anpassas till elevernas
behov. I annat fall är detta organisationsmönster ineffektivt.153 Svårighetsgraderat läsmaterial och utrymme för enskild elev att få den tid som eleven
behöver för sin inlärning är aspekter som beaktats i barnskolan. Undervis
ningshastigheten i nivågrupperna anpassas dessutom till kompetensen i var
dera gruppen. Det finns också forskningsresultat som stöder lärarens upp
fattning om att hålla elevgruppen samlad för direkt undervisning, genom att
lärarens tid utnyttjas bättre i grupphomogen undervisning. Vidare ger, enligt
forskningen, denna organisationsform positiva effekter på prestationerna,
såväl för hög- som lågpresterande elever. Effekterna kan ha att göra med
flera omständigheter. Eventuellt minimeras den antagna negativa psykolo
giska effekten av nivågruppering, när det gäller självuppfattningen, som
uppkommer som en konsekvens av att tillhöra en låggrupp. Eftersom ele
verna större delen av dagen tillhör en annan grupp identifierar de sig i stället
mera med denna. Flexibiliteten i elevernas gruppmedlemsskap ligger således
som grund för detta.154
Ett resultat som emellertid den rådande organisationen kan få är att kom
petensskillnaden mellan den bästa läsgruppen och bokstavsgruppen ökar.
Eventuellt är undervisningen i bokstavsgruppen ändå att betrakta som den
optimala undervisningen för dessa elever, då läraren såväl ger direkt under
Barr & Johnson, 1991.
Slavin, R.E. 1987. Ability Grouping and Student Achievement in Elementary Schools: A
Best-Evidence Synthesis. I Review of Educational Research, vol. 57. no 3, s 293-336.
154 Ibid.
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visning i gruppen som kontrollerar gruppens inlärning. Strävan är att ele
verna i fråga ska utveckla en säker läsfärdighet, vilket i längden kan visa sig
förmånligt för elevens läsförmåga. Eftersom eleverna också läser fritt i be
rättelseböcker, så snart de klarar detta, bör deras läsundervisning inte heller
bli ensidigt inriktad på färdigheter.
Det faktum att elever i samma ålder skiljer sig åt i läsförmåga är ett pe
dagogiskt problem som lärare brottas med även i åldershomogen undervis
ning. I åldersintegrerad undervisning är spridningen i elevernas läsutveckling oftast större än i åldershomogen undervisning, varför nödvändigheten
av att nivågruppera kan upplevas mera intensivt av lärare i en sådan under
visningsorganisation. Individualisering i klasser med stor heterogenitet är
svårt att handha. I barnskolorna finns dessutom en större elevgrupp att utgå
från, vilket gör att nivågruppering är lättare att genomföra. Eventuellt blir
det också mera lockande att organisera nivågrupper, genom att dessa kan
spänna över elever i olika åldrar och att större möjlighet ges att anpassa un
dervisningsnivå till enskild elev. Ökade elevprestationer i läsning har kunnat
registreras när eleverna omgrupperats i nivågrupper tvärs över årskurser.155
Då har emellertid inte undervisningsprocesserna beaktats, vilket överhuvud
taget inte skett, när nivågrupperingens effekter studerats. Detta påpekade
Dahllöf156 redan i slutet av 1960-talet, då han konstaterade att traditionell
klassrumsundervisning var den dominerande undervisningsmetoden, vilken
bland annat karakteriserades av att undervisningshastigheten styrdes av en
liten grupp elever i klassen. Nivågruppering kan då bli ett sätt att försöka
individualisera undervisningen och kan ses som en lösning i mellanställning
mellan klassrumsundervisning och fullständig individualisering. Senare
forskning har påpekat, att gruppering av eleverna endast påverkar inlärning
och elevprestationer sekundärt, varför undervisningsprocesserna måste be
aktas vid analys av elevresultat.157 Det inflytande som individuella lärare har
på elevprestationer, genom det sätt varpå de använder undervisningsmaterial
och lägger upp undervisningen är viktigare. Exempelvis beror anpassning av
material till eleverna och undervisningens "pacing" helt och hållet på lära
ren. Troligtvis är det en kombination av samtliga dessa aspekter som med
fört att två svaga läsare i sjuårsgruppen, år 1, vilka ingått i den svagaste läs
gruppen och delat på lärarens tid med sju andra elever, uppnår ett resultat i
närheten av medelvärdet för sin åldersgrupp på läsprovet Skolbilder som
åttaåringar. Den grupp de ingått i har varit liten, vilket är en förutsättning
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om en låggrupp som det här är frågan om prestationsmässigt ska kunna lik
ställas med andra elever.158
Många lärare, inklusive denna, anser att läsning ska läras och övas med
kamrater på samma färdighetsnivå. Kognitiv förmåga och läsprestation är
också de vanligaste kriterierna för homogen gruppering.159 En annan anled
ning, som läraren antyder är, att lärarinstruktionen underlättas. Nivågruppe
ring reducerar heterogeniteten i undervisningsgruppen. När eleverna i en
undervisningsgrupp står på samma färdighetsnivå, är det lättare att anpassa
läsuppgifterna till karakteristika hos eleverna.160
Angelägenhetsgraden att anpassa uppgifter till enskild elev kan vara
större i ett ämne som svenska än i andra ämnen. Den allmänna åsikten bland
lärare har nämligen varit, att ämnen i vilka färdigheter bygger på varandra
hierakiskt, fordrar mera anpassning till individuella skillnader beträffande
inlärningshastighet hos eleverna, än ämnen i vilka inlärning av efterföljande
färdighet är mindre beroende av att t idigare insikter och färdigheter behärs
kas. I hieraktiskt organiserade ämnen finns en risk om läraren går fram allt
för fort. Några elever kommer då att sakna de färdigheter som krävs för att
lära sig det nya. Om läraren å andra sidan tar den tid som behövs för att ga
rantera att alla elever inhämtat de färdigheter som krävs, förlorar de snab
bare eleverna inlärningstid.161
När det gäller läsning är dock antagandet om en hierarkisk struktur dis
kutabel. Det finns röster för och emot detta antagande, som blir mera brän
nande när det ställs mot frågan om nivågruppering i den tidiga läsundervisningen. En forskare för nivågruppering i denna undervisningsfas framför, att
just på grund av att den allra tidigaste läsundervisningen skiljer sig beträf
fande vissa fundamentala aspekter från efterföljande läsundervisning, kan
nivågruppering vara befogad. Vissa nybörjare måste exempelvis lära sig om
textens natur och hur text relaterar till det talade språket. Dessa elever har
ännu inte förvärvat förmågan att identifiera nya ord och befinner sig på en
helt annan nivå i läsutvecklingen, än elever som redan kan läsa samman
hängande text. Nybörjarnas inlärning är också nära bunden till undervis
ningens innehåll och i den händelse av att en läslära används till den fone
tiska nivån o ch vokabulären i denna. När eleverna håller på att avkoda, kan
nivågruppering vara befogad, beroende på de markanta skillnader beträffan
de svårighetsnivå i läsmaterialet som dessa elever kan läsa i förhållande till
de elever som kommit längre i sin läsutveckling. När däremot eleverna kla
rar av att läsa enkla meningar och uppnått flyt i läsningen, är homogen
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gruppering inte längre befogad om inte spridningen i undervisningsgruppen
är väldigt stor. Det kan beskrivas så här:
What children need to learn to become effektive readers is no longer
developmentally organized.162
Kommissionen för läsning i USA uttrycker i en rapport följande angående
en hierarkisk struktur i läsundervisningen:
Att lära sig läsa verkar hellre involvera en nära sammanlänkning av
läsfärdigheter som kompletterar och stödjer varandra än att läsaren
lär sig en färdighet, lägger till en andra och en tredje och så vidare.
163

Huruvida detta även gäller den allra tidigaste läsinlärningen framgår inte.
Emellertid betonas såväl analys av bokstäver och deras ljud för ordidentifi
kationens skull, liksom läsning av text med ett sammanhang. Under alla
förhållanden är "kodknäckarstadiet" en kritisk period i läsutvecklingen, då
vissa barn behöver lång tid på sig medan andra just inte behöver någon tid
alls. För elever som går långsammare fram är en anpassning av undervis
ningens "pacing" till elevens utveckling nödvändig för att undvika osäkerhet
och framtida svårigheter med läsningen för eleven. Likaså är det av vikt att
läraren ingående kan följa denna utveckling för att ge stöd när el even behö
ver sådan. Detta är ett pedagogiskt dilemma för lärare att hantera, som för
klassrumsforskningen finns anledning att närmare fundera över.
Så snart som möjligt i läsinlärningen bör dock eleverna engageras i så
dana processer som att förutsäga händelser i texter och integrera bakgrunds
kunskap med informationen i texten.164 Likaså bör läsundervisningen betona
de strategier som barnen ska förvärva, för att förstå texten samt läsa den
effektivt och kritiskt. En variation bland eleverna i gruppen när det gäller
läsförmåga och tidigare erfarenheter kan då underlätta förståelsen av nya
texter. Med beaktande av detta kan nivågruppering ifrågasättas. Dessutom är
effekten av nivågruppering i den tidiga läsinlärningen inte närmare under
sökt.
Den något ökade elevcentreringen under eftermiddagens arbetspass till
trots, kvarstår den starka inramningen i barnskolan. Denna ger sig till känna,
genom den kontroll som läraren utövar av elevernas arbete och deras läsutveckling. Likaså framträder den starka inramningen i bruket av läsläxa, som
förekommer i barnskolan i enlighet med vad Bernstein menar utmärker en
synlig pedagogik. Läsläxa blir angelägen i en åldersrelaterad undervisnings
Ibid. s 136.
Anderson, et.al. 1985. s 97.
164 Hiebert, E. 1987. The Context of Instruction and Student Learning: An Examination of
Slavin's Assumptions. Review of Educational Research, Vol. 57, No. 3, s 337-340.
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diskurs. Läraren hoppas också att en snabbare läsutveckling hos eleverna
ska åstadkommas genom på detta sätt ökade övningstillfällen och att detta i
sin tur ska påverka såväl självuppfattningen vad avser läsförmåga som läs
lusten. För denna uppfattning finns stöd i forskningen. En signifikant korre
lation existerar mellan självuppfattningen om den egna förmågan och läsframgången.165 När läsningen går långsamt framåt samt upplevs mödosam
och eleven upplever sig dålig att läsa finns risken att läsintresset avtar. I
synnerhet om eleven jämför sig med bättre läsare. Att ta tillvara alla möjlig
heter till läsning medan eleverna fortfarande är motiverade är därför viktigt
för läsutvecklingen.
Växlingen under skoldagen mellan ett lärar- och ett elevcentrerat arbete
leder också till en förändring av lärarrollen. Läraren är därmed
"stilbytare"166. Denna variation beträffande undervisningsstil är i paritet med
intentioner i läsundervisningen. Den grundläggande läsundervisningen har
en strukturell uppbyggnad i enlighet med lärarens uppfattning om avkod
ningsförmågans betydelse. Denna fas i läsundervisningen är lärarstyrd och
lärarinstruktionen sker antingen med hela undervisningsgruppen eller med
en mindre elevgrupp. Den pedagogiska stilen av att vara gruppinstruktör är
då given. När syftet är, att eleverna ska öva sina färdigheter, arbetar eleverna
självständigt och lärarens roll som handledare, monitor, för enskilda barn är
naturlig. Byte av lärarstil visar även att denna anpassas till elevernas läsför
måga. Vikten av en sådan förändring av pedagogisk stil till elevers läsför
måga har undersökts. Då framkom att eleverna uppnådde bättre prestationer
vad gäller basfärdigheterna hos de lärare som gradvis förändrade pedagogisk
stil över läsåret i relation till de observerade behoven hos elevgruppen. Möj
ligtvis är det så att
olika stilar passar olika ändamål i undervisningen och att den effekti
ve l äraren behöver variera undervisningsstilen för att matcha situa
tionen.167
En lärares undervisningsstil har därmed en direkt inverkan på elevernas läsutveckling. Det fordrar en kontinuerlig reflektion från lärarens sida över den
pedagogiska praktiken i klassrummet i relation till elevernas läsutveckling.
Detta är av kritisk betydelse för prestationsresultaten i klassen.
En tillbakablick över den pedagogiska praktiken i barnskolan ger vid
handen att såväl klassifikationens som inramningens styrka varierar inom
den synliga pedagogiken. Nedan visas styrkan i klassifikationen i olika av
seenden.
Taube, K. 1988. Reading acquisition and self concept. Avhandling vid Psykologiska in
stitutionen, Umeå universitet.
166 Dean, J. 1992. Organizing learning in the primary classroom. Second edition. London:
Routledge.
167 Ibid, s 42.
165
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Tabell 2. Klassifikationens styrka i Norrskolan med avseende på olika aspek
ter.
Principer för klassifikation

Stark

Svag

Aldersgruppering

stark i läsundervisningen
skärps successivt un
der läsårens gång
genomgående stark

självständigt arbete på
eftermiddagen

Nivågruppering

Arbetsdelning mellan yrkes
professioner
Uppdelning efter ämnen eller genomgående stark
verksamhetsområden

Kommentar: I endast ett sammanhang är klassifikationen svag i läsundervisningen. Det är under eftermiddagarnas självständiga arbete, när eleverna är
åldersintegrerade.
Nedan visas hur inramningen varierar beträffande olika aspekter i den
pedagogiska praktiken.
Tabell 3. Inramningens styrka med avseende på olika aspekter.
Svag

Principer för inramning

Stark

Kontroll över överföringsoch förvärvsprocessen

Stark under förmidda Svag under eftermidda
garnas lärarcentrerade garnas elevcentrerade
arbete
arbete.
Stark

Kontroll av elevemas läsutveckling
Uppläggning av läsundervisningens innehåll
Tempo i undervisnings-processen

Stark
Svag

Kommentar: Av figuren framgår att inramningen är stark förutom när det
gäller det självständiga arbetet under eftermiddagens arbetspass, då eleverna
får ett större pedagogiskt utrymme genom den egna planeringen och valet av
arbetsuppgifter. (Egentligen är inramningen generellt sett relativt stark, då
läraren ger eleverna valfrihet inom bestämda ramar. Däremot har eleverna
ett eget fritt val, när det gäller arbetsuppgiften för stunden och i det avseen
det är inramningen svag.) Även när det gäller "pacing" i undervisningen är
inramningen svag genom att eleverna medges möjlighet att arbeta i egen
takt.
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Hur ska barnskolans undervisningsresultat värderas, när detta sätts in i ett
kontextuellt perspektiv? Eleverna vid Norrskolan har uppnått en relativt bra
läsförmåga enligt läsproven. Den yngre elevgruppen startade läsundervisningen med goda förutsättningar. En läsare fanns i gruppen vid skolstarten
och fem (av 11 elever) kände igen de flesta bokstäverna i alfabetet. Den
äldre elevgruppen har medelmåttiga resultat. Den betoning av kunskaps- och
färdighetsutveckling som framträder i verksamheten, passar därför eleverna
i barnskolan. Organisationen har utvecklats i syfte att läsundervisningen ska
kunna vända sig till enbart den ena åldersgruppen eller en grupp elever på
samma utvecklingsnivå. Dessutom har syftet varit, att eleverna ska kunna
arbeta självständigt i åldersblandade grupper. Det finns då möjligheter till
samarbete, för de elever som önskar. Undervisningssituationen vid
barnskolan är gynnsam för den pedagogiska verksamheten, såväl avseende
lokaler som personalresurs. Närheten mellan tillgängliga lokaler underlättar
en flexibilitet i undervisningsprocessen och en samverkan i personallaget.
Detta har varit till fördel för i synnerhet en elev med låg social kompetens.
Någon i personalgruppen har kunnat ägna sig mycket åt eleven under skol
dagen. Sådana insatser har naturligtvis stor betydelse för elevens koncentra
tionsförmåga liksom för elevens läs- och skrivinlärning i ett senare skede.
Att i barnskolorna även ha som målsättning att arbeta med sådana aspekter
är därför viktigt, men har lämnats utanför denna studie. Eleven har under
barnskoleåren utvecklats mycket positivt såväl socialt som kognitivt. Den
läsförmåga eleverna uppnått enligt läsproven får mot en samlad bakgrund av
deras tidigare kunskaper samt barnskolans läsundervisning och undervis
ningssituation anses rimlig.
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Bergsbyns skola
Denna barnskola kommer att beskrivas kortfattat, då den i hög grad liknar
Norrskolan såväl till organisation som utformning av läsundervisningen.
Den visar dock tydligt hur angeläget det är för lärarna att organisationen av
eleverna i läsundervisningen ska passa den egna lärarrollen samt uppfatt
ningen om hur läsundervisningen ska bedrivas. En heterogen elevsamman
sättning kan därför te sig komplicerad och svår att handskas med i en peda
gogisk praktik med integration som målsättning.
Denna barnskola är belägen i en by 8 km utanför centralorten. I byskolan
finns förutom barnskolan två åldersblandade klasser, en 2-3:a och en 4-5:a.
Inför barnskolans första verksamhetsår antogs endast sexåringar födda tidigt
på året. Besvikelsen över detta hos föräldrar till övriga sexåringar ledde till
att inför innevarande läsår bereddes samtliga sexåringar plats i barnskolan.
Liksom vid Norrskolan har också en viss skeptisism visat sig hos föräldrar
till de äldre barnen vad bet räffar undervisningen när en yngre åldersgrupp
elever ingår i barnskoleklassen. Enligt lärarna säger sig emellertid samtliga
föräldrar vara glada över att barnskolan kommit till stånd. Sammanlagt går
34 elever i barnskolan, 21 pojkar och 13 flickor. En grupp sjuåringar är inne
på sitt andra år i barnskolan. De går under benämningen "gamla" sjuåringar
och är 11 till antalet. Barnskolan består därutöver av en grupp sjuåringar
som börjat i barnskolan innevarande läsår och därför kallas "nya" sjuåringar.
Den gruppen består av 1 0 elever. En annan grupp nybörjare är sexåringarna,
13 elever.
Barnskolan förfogar dels över egna klassrum i skolan, dels över rum av
sedda för andra ändamål men som även kan användas av barnskolan på
grund av l åg belastning på lokalerna i fråga. Varje rum som barnskolan för
fogar över har sin speciella funktion. Ett klassrum är avsett för undervisning
i skolämnen. Detta rum kallas Karlavagnen. De "gamla" sjuåringarna har sin
mesta undervisning här. Rummet är möblerat med bord och höga stolar för
5-6 elever. Det finns också en soffa i rummet, där eleverna kan slå sig ner
med en bok. Ett annat stort rum används för den förskolepedagogiska
verksamheten. Där är också "fritids" efter skoldagens slut. I källarplanet
används en träslöjdslokal som klassrum. Den "nya" gruppen sjuåringar har
sin undervisning här. Rummet är stort och rymmer väl skolbänkarna och en
fri yta för gruppsamlingar.
Den lokala arbetsplanen för barnskolan i Bergsbyn innefattar förutom de
gemensamma målsättningarna för samtliga barnskolor i kommunen även
egna sådana. Dessa målsättningar handlar exempelvis om att barnskolan ska
arbeta utifrån en helhetssyn på barnet, där såväl det sociala samspelet som
kunskapssynen är lika viktiga och där barnets spontana vetgirighet tas till
vara. En annan målsättning är att inlärningen ska få tillräckligt med tid innan
nästa steg tas. Vidare ska barnskolan erbjuda barnet en utvecklingsmiljö där
barnet kan ge uttryck för sin egen vilja, sina åsikter, sitt kunnande samt där
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eleven kan p rova värderingar och experimentera. Beträffande arbetssättet i
barnskolan sägs bl a att barnet ska ha ett reellt inflytande på verksamheten,
att barnskolan ska skapa förutsättningar för barnets eget sökande efter kun
skap och att barnets lärande ska utgå från dess egen verklighet, förutsättning
och intresse.
Elevernas föräldrar kan enligt SCB:s klassifikation av yrken i huvudsak
hänföras till socialgrupp 3 med några föräldrar tillhörande socialgrupp 2.
Yrken som träarbetare, montör, traktorägare, svetsare och fritidspedagog
finns i föräldragruppen.
Det faktum att inte samtliga sexåringar kunde beredas plats när barnsko
lan startade resulterade i, att det inför barnskolans andra verksamhetsår
fanns tre grupper av elever som avvek från varandra, antingen med avseende
på ålder eller beträffande antal tidigare läsår i barnskolan. Detta förhållande,
en mer komplex undervisningssituation än vid övriga barnskolor, har skapat
en undervisningsorganisation, vilken överensstämmer mera med en åldershomogen än åldersintegrerad verksamhet. Som förstärkande effekt har an
talet barn i d e olika åldersgrupperna verkat. Dessa är tillräckligt stora för att
bilda egna undervisningsgrupper. En sammanslagning av de båda nybörjargrupperna ansågs inte heller som någon idealisk lösning, dels ur schemasyn
punkt, dels beroende på att elevgrupperna börjar skolan med olika förutsätt
ningar och tidigare erfarenheter, då sjuåringarna deltagit i sexårsverksamheten inom förskolans ram medan sexåringarna ska få sin skolförberedande
verksamhet inom barnskolan. Delvis av denna anledning märks också en
skillnad mellan åldersgrupperna. Medan sjuåringarna har förmåga till upp
märksamhet i grupp och en stunds stillasittande arbete så är sexåringarna
mera rörliga. Även om personalen ursprungligen hade en annan tanke med
organisationen i barnskolan har förutsättningarna för verksamheten haft en
mer styrande effekt. En åldersintegrerad verksamhet skulle bli svårare att
genomföra med tre vardera olika och relativt stora åldersgrupper, tyckte
lärarna. De menar sig ännu inför det andra verksamhetsåret inte riktigt ha
blivit på det klara med hu r eleverna bör grupperas och verksamheten i sin
helhet utformas. Ytterligare har erfarenheterna från det första verksamhets
året inverkat. Då bildade sex- och sjuåringarna en sammanhållen åldersinte
grerad grupp. Innehållet i undervisningen var ungefär detsamma för båda
åldersgrupperna. Så småningom visade det sig att det blev för mycket skolbetonat arbetet för sexåringarna. Somliga elever tröttnade och orkade inte ta
till sig undervisningen. Ett förskolepedagogiskt arbete och skolämnesinriktat
arbete erbjuds detta läsår allt efter enskild elevs utvecklingsnivå eller per
sonliga önskan. För sexåringarnas del innebär skoldagen både lek och prak
tisk verksamhet som målning och pyssel, identitetsövningar och språklekar.
För några av eleverna ingår dessutom grundläggande läsundervisning. De
elever i sexårsgruppen som visar intresse för bokstäver får så småningom
under läsåret bilda en läsinlärningsgrupp, som handhas av lågstadieläraren.
För denna grupp upptar stillasittande arbete åtminstone ett arbetspass av
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skoldagen vid sidan om den skapande verksamheten, fri lek, bad och rörelse.
Förskolepedagogikens mera utpräglade frihet för barnen genomsyrar
barnskolans praktik på det sättet att eleverna kan ansluta sig till förskoleak
tiviteterna, när de inte orkar med det skolinriktade och stillasittande arbetet.
Arbetstakten är i och med denna förändring lugnare det här läsåret för sex
åringarna, enligt lärarna. De sexåringar som inte ingår i läsgruppen ägnar
däremot hela sin skoldag till de övriga aktiviteterna.
Innevarande år är eleverna större delen av dagen i åldershomogena grup
per. Under ett arbetspass på 45 minuter varje dag förekommer dock aktivi
teter i blandade åldersgrupper. Det sker i samband med bild- och drama
undervisning eller under de lektioner som benämns projekt där eleverna
arbetar med ett tema. Även vid idrottsaktiviteter är eleverna i åldersintegrerade grupper.
Personalen i barnskolan utgörs av en lågstadielärare med 26 års yrkeser
farenhet och en nyutexaminerad grundskollärare som arbetar 9,5 veckotim
mar i barnskolan. Dessutom finns en förskollärare med tjänstgöring motsva
rande 80% av en heltidstjänst och en fritidspedagog som arbetar 22 timmar i
barnskolan. På grund av vissa samarbetsproblem i personalgruppen det
första verksamhetsåret, var det svårt att utforma ett gemensamt arbetssätt i
verksamheten. Trots att sådana frågor som mål med verksamheten och ar
betssätt diskuterades under planeringsveckan inför implementeringen av
barnskoleverksamheten uppstod problem när tankarna skulle översättas till
praktisk pedagogik. Det ledde till att utvecklingen stagnerade. Efter perso
nalbyte på förskollärartjänsten ett par månader in på höstterminen blev per
sonalgruppen mera samstämmig i sin pedagogiska uppfattning. De menar
sig dock fortfarande vara inne i en process, där de söker såväl organisation
som arbetssätt. Den enklaste lösningen - åldershomogen gruppering och
tydlig avgränsning i arbetsfördelningen mellan personalen - råder därför i
barnskolan tills vidare. Lärarna ansvarar för var sin undervisningsgrupp un
der lektionerna och delar upp arbetet ämnesmässigt eller i enlighet med yr
kesprofessionen. Detta innebär en förstärkning av respektive yrkesroll. Låg
stadieläraren och grundskolläraren har hand om svensk- och matematik
undervisningen i var sin sjuårsgrupp, förskolläraren om sexårsverksamheten
och fritidspedagogen om orienteringsämnet och fritidsverksamheten.
En bidragande orsak till denna arbetsfördelning har med begränsningen
när det gäller resursen av olika lärarkompetenser att göra, vilket utgör en
begränsande förutsättning för flexibilitet i personalens ansvarsområden. Vid
en mindre skola med enbart ett arbetslag blir begränsningen härvidlag mera
påtaglig. Verksamheten kräver olika yrkeskompetenser och ett visst mått av
tjänstgöringsomfång i vardera tjänsten. Detta passar inte alltid ihop med nya
pedagogiska strömningar, om personalstyrkan är bestämd innan den peda
gogiska praktiken har fått sin utformning.
Undervisningen i Bergsbyns skola försiggår vid höstterminens början i
sinsemellan tre olika undervisningsgrupper. Sexåringarna utgör en grupp, de
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"nya" sjuåringarna en grupp och de "gamla" sjuåringarna ytterligare en
grupp. Lågstadieläraren menar att organisationsmodellen nästan innebär
traditionell åldershomogen undervisning och förklarar varför:
Det räcker med den spännvidd som finns inom en åldersgrupp.
(Intervjutillfälle 2)
Läraren ser heller av den anledningen ingen direkt fördel med åldersintegrerad undervisning. Utvecklingen i verksamheten har följaktligen gått från en
åldersintegrerad till en åldershomogen undervisning. Detta anser läraren
även har att göra med antalet elever i barnskolan. Föregående läsår var barn
antalet lägre, vilket innebar bättre förutsättningar för en åldersintegrerad
verksamhet. Ett annat skäl till nuvarande organisation torde vara bristen på
grupprum som omöjliggör en uppdelning i mindre grupper. De åldershomo
gena grupperna måste därför hållas samman i de tre lokaler som står till
förfogande, vilket i sin tur inverkar på undervisningens utformning. En pe
dagogiskt sammanhållen undervisning präglar delvis av denna anledning
verksamheten i denna barnskola.
Den homogena grupperingen avseende elevernas ålder och tidpunkt för
när de började barnskolan gäller även i läsundervisningen tills lärarna erhål
lit en tydlig bild av nybörjarelevernas läsförmåga. I en bokstavs- och läskontroll ett par veckor in på terminen undersöker lågstadieläraren nybörjar
elevernas, dvs sexåringarnas och de "nya" sjuåringarnas begynnande läs
förmåga. Det visar sig då, att spridningen i såväl sex- som sjuårsgruppen är
stor. I båda grupperna kan tre till fyra elever läsa enkla ord och meningar,
medan några elever inte känner till mer än några enstaka bokstäver. Skillna
den mellan åldersgrupperna är således liten, när det gäller begynnande läs
förmåga. Förhållandet är detsamma på det fonologiska provet.168 Presta
tionsresultatet för båda åldersgrupperna visar sig ligga under totalmedel
värdet för respektive åldersgrupp. Lärarna bedömer sjuåringarna som en
svag grupp i jämförelse med fö regående års sjuåringar. Två elever uppvisar
också på det fonologiska provet mycket låga resultat. Däremot är en skillnad
beträffande sex- och sjuåringarnas förmåga till stillhet och koncentration
påtaglig. Läraren kan i detta avseende ställa högre krav på sjuåringarna
medan de sexåriga eleverna behöver röra sig mera. Läsundervisning med de
"nya" sjuåringarna börjar efter ett par veckor in på terminen. Grundskollära
ren har sin huvudsakliga tjänstgöring i denna grupp och ansvarar för deras
läsundervisning.
Även i sexårsgruppen varierar elevernas prestationsresultat. I gruppen
finns några elever som endast klarar någon enstaka uppgift på det fonolo
giska provet. Eleverna i fråga kan inte heller berätta om eller benämna nå
gon bok de känner till. En av eleverna kan inte skriva sitt namn och känner
168
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enbart till en enda bokstav, den första i namnet. För dessa elever och ytterli
gare några som bara är bekanta med några enstaka bokstäver anser för- och
lågstadieläraren att läsundervisningen bör få vänta en tid, tills eleverna in
hämtat mera grundläggande insikter om språk, medan de sexåringar som
redan kan läsa enkla ord och känner till flertalet bokstäver i alfabetet får
bilda en egen läsundervisningsgrupp. Detta innebär ändå, att de sexåringar
som inte ingår i läsundervisningsgrupp också får stifta bekantskap med bok
stäver, dock under mera lekfulla former i samband med temaarbeten. Det
handlar då mest om att lära sig känna igen bokstaven visuellt. Lågstadielära
ren får ansvar för läsgruppen och förskolläraren för de sexåringar som inte
ska börja med läsundervisning. I läsgruppen blir det snart tydligt hur långt
enskilda elever kommit i sin läsutveckling. En flicka formulerar redan rik
tiga meningar och visar prov på en långt kommen språkanvändning såväl
muntligt som skriftligt. Hon har enligt lärarna föräldrar som stimulerar sina
barn i hög grad med bl a bokläsning. Inom sexårsgruppen ger sig också
skillnader till känna när det gäller uthållighet i stillasittande bänkarbete.
Genom den frihet eleverna har att söka sig till förskoleaktiviteter, när de
tröttnar på bänkaktiviteterna, framträder skillnaden mellan enskilda elever
tydligt. Det rör sig alltid om samma elever som hellre väljer läs- och
skrivarbete än förskoleaktiviteter. Det är de elever som har en begynnande
läsförmåga.
I den "gamla" sjuårsgruppen, som lågstadieläraren handhar, klarar ele
verna att läsa enkla texter. De kom igång med sin läsning redan som sexår
ingar och har alltså haft "utsträckt" tid för sin grundläggande läsinlärning.
Läsundervisningen i denna barnskoleklass formas inom en färdighetsorienterad diskurs. Sekvensering i läsundervisningen är därför påtaglig och
specificeringen i kriterierna framträder genom de grundläggande färdigheter
som läraren går igenom muntligt med eleverna i samlad grupp och kontrol
lerar i deras läsning. Därmed synliggörs sekvenseringsreglerna. Undervis
ningsgrupperna övergår som en konsekvens av detta under läsåret till att
även fungera som nivågrupper. Den totala barnskolegruppen kan uppfattas
bestå av elever på tre tydliga kompetensnivåer. Principen för gruppering av
eleverna grundas i första hand på vid vilken ålder eleverna började
barnskolan och i andra hand på kompetensnivå. Utvecklas läsförmågan hos
en elev betydligt snabbare eller långsammare än hos kamraterna i undervis
ningsgruppen överförs eleven till en annan grupp.
Grupperingen av eleverna är alltid en källa till huvudbry, och fördelen
med barnskolan har varit, menar personalen, att enskilda elever får möjlighet
att gå långsamt fram i sin läsutveckling. Denna möjlighet utnyttjas också i
läsundervisningen under skolåret i större utsträckning vid denna barnskola
än vid övriga barnskolor. Huvudsakligen har det att göra med, att barnskolan
består av f lera olika elevgrupper, som i färdighetsavseende utgör skilda ni
vågrupper. Under läsårets gång genomförs flera omplaceringar av elever
mellan grupperna i båda riktningarna, såväl till en högre som lägre ni
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vågrupp. Bland annat får en sexårig och läskunnig flicka sin läsundervisning
i den "gamla" sjuårsgruppen och en pojke från den "nya" sjuårsgruppen går
över till sexårsgruppen i samband med läsundervisning. Två pojkar med
långsam inlärningstakt flyttas över från den "gamla" sjuårsgruppen till sex
åringarnas bokstavsgrupp under läsåret. Det innebär repetition av bokstäver
na för pojkarna. Läraren tycker, att de verkar nöjda med sig själva, då poj
karna är duktiga i den nya gruppen. Efter vårterminens slut beslutas också,
att en elev kommande läsår inte ska följa sin åldersgrupp utan i stället info
gas i en yngre åldersgrupp elever. En sådan åtgärd är inte lika dramatisk,
som den skulle ha varit före barnskolans tid, är personalens samstämmiga
uppfattning. Under senare delen av läsåret deltar eleven i den yngre ålders
gruppens undervisning vissa arbetspass som övergång inför den nya situa
tionen kommande läsår. Individualiseringen bygger således först och främst
på nivågruppering, enligt läraren:
Individualiseringen innebär att man ingår i en grupp där man passar,
men att man ändå i den gruppen har möjlighet att gå fram i sin egen
läsutvecklingstakt. Svårighetsgraden på uppgifterna och böckerna va
rieras också. Det krävs inte att alla ska läsa samma läsestycke.... När
eleverna arbetar med sin egen arbetsplan blir det mer efter deras
egen förmåga och eget val. (Intervjutillfälle 1)
Elevantalet i samtliga nivågrupper varierar under året som en konsekvens
av omflyttningarna mellan grupperna, men är med tanke på att lärarna
arbetar ensamma i var sin grupp lågt. Det borde innebära stora möjligheter
till individuell handledning i grupperna. Spridningen i samtliga
åldersgrupper är emellertid stor och i alla grupper finns några elever med
ytterst långsam läsutveckling som kräver mycket stöd under arbetspassen.
De båda lärarna som handhar läsundervisningen tycker därför att de, de små
undervisningsgrupperna till trots, inte hinner med eleverna som de borde.
Läraren säger:
Jag skulle vilja vara med dem mera när de läser. Ibland upptäcker
man att det var länge sedan man hörde en elev läsa. (Intervjutillfälle
1)
Överföringen av kriterierna i läsundervisningen sker vid muntliga strukture
rande genomgångar av läraren, varefter eleverna arbetar självständigt med
uppgifter som ansluter till genomgången. Lärardrivna genomgångar är vik
tiga för elevernas kunskapstillägnande, menar lärarna. Undervisningen är
lärarcentrerad och undervisningsmönstret detsamma i alla läsundervisningsgrupper. Detta har att göra med att lågstadieläraren som ansvarar för två
undervisningsgrupper sätter sin prägel på undervisningen i dessa grupper
och att grundskolläraren som känner osäkerhet inför läsundervisningen i hög
grad förlitar sig till den mer erfarna lärarens undervisningsmodell. Möjlighet
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till direkt undervisning är också ett argument som lärarna framför som motiv
för den rådande elevgrupperingen.
Som det nu är kan man i alla fall ha korta genomgångar tillsammans
med en grupp so m är ganska homogen. 1 åldersintegrerad undervis
ning utan nivågruppering kanske man missar det. Jag tror, att det blir
så stor spännvidd att det inte är säkert att jag so m lärare kan hinna
med alla barn. Jag är rädd, att man inte kan ha kontroll över alla
barn. (Intervjutillfälle 2)
Veckoschemat är mera strukturerat vid denna än någon av de övriga
barnskolorna. Under det första arbetspasset på morgonen har de "nya" och
"gamla" sjuåringarna svenska och matematik medan sexåringarna har skolförberedande övningar med förskolläraren. Arbetspasset före lunch innebär
omväxlande projektarbete i åldersintegrerade grupper, bild eller drama. Ett
långt arbetspass efter lunch består för samtliga grupper av ett flertal aktivi
teter och ämnen. Skapande aktiviteter, bad, idrott och musik samt ibland
även orienteringsämnen sker i åldersintegrerade grupper. De äldre eleverna
har också svenska och matematik, då de arbetar utifrån sin veckoplanering
ett par dagar i veckan. En viss frihet för eleverna existerar i slutet av ar
betspassen. Då kan eleverna "välja rum", dvs de väljer aktivitet. Friare akti
viteter sker då i "Vintergatan" medan arbete med skolämnen sker i
"Karlavagnen". När eleverna arbetar efter den egna planeringen väljer de
arbetsuppgifter inom den ram som läraren presenterat vid p laneringen. Ett
individuellt och självständigt arbete präglar då klassrumsarbetet, varvid
initiativtagande och kommunikation övergår till eleven i större utsträckning.
Ett flexibelt placeringsarrangemang av eleverna i grupper om fyra till sex
elever tillåter dem att arbeta individuellt eller tillsammans med en eller flera
kamrater, när det är lämpligt. De elever som gärna arbetar tillsammans är
framför allt de, som kommit längst i sin läsutveckling. Dessa söker sig till
varandra, medan flera av de övriga eleverna har svårt att utföra ett konstruk
tivt arbete tillsammans med en kamrat. Dessa arbetar därför individuellt och
ofta med lärarstöd. Läraren behövs vid några elevers sida för att ge hjälp
med arbetsuppgifterna men också för att eleven ska samla sig inför sin upp
giften.
Inlärning av vissa färdighetsmoment är nödvändiga för läsförmågan, me
nar läraren och förklarar att exempelvis bör eleverna förvärva sådana färdig
heter som ljudsäkerhet och en bra sammanljudningsteknik i den tidiga
läsundervisningen. Detta sker bäst i en homogen undervisningsgrupp, är
lärarens åsikt. Hon vill därför bedriva bokstavs/ljudinlärningen i samlad
undervisningsgrupp och förklarar varför:
Nu samlas vi kring en bokstav. Jag kan förbereda hemma hur vi ska
jobba och vad som kan vara bra. Om man har olika bokstäver så kan
ske man tappar det här. Dom skriver och så gör dom inget mera. Nu
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är det en gemensam sak som alla samlas kring. Vi sjunger sånger, vi
gör någonting tillsammans, jag kan läsa en bok.... Ljudanalys vill jag
att dom ska ha. (Intervjutillfälle 2)
Denna inlärningsfas utgör ett tydligt sekvenseringsstadium i läsundervisningen på grund av att undervisningen är pedagogiskt sammanhållen. Flera
anledningar ger sig till känna. En sådan som läraren antyder och som visar
sig i läsundervisningen är lärarens övertygelse om att bokstäverna och deras
motsvarande ljud ska läras in på flera sätt så att eleverna som läraren säger:
inte bara skriver. (Intervjutillfälle 2)
I detta sammanhang syftar läraren på elevernas motoriska träning att forma
bokstaven. Det finns mer angelägna övningar med andra syften som är vik
tigare, menar hon. Bokstavs/ljudinlärningen i barnskolan vittnar om detta
och sker enligt ett bestämt mönster med såväl auditiva, visuella som moto
riska övningar för varje ny bokstav. Tonvikten ligger på de auditiva övning
arna och uppmärksamhet på bokstavsljudet integreras i undervisningen på
ett flertal sätt. Exempelvis läser läraren en bok som passar det aktuella bok
stavsljudet för eleverna. När de höll på att lära sig bokstaven F fick de höra
sagan om "Fågel Fjun". Lågstadieläraren har en klar uppfattning om, i vil
ken ordning bokstavsljuden ska läras och vilka övningar som bör ingå i
läsundervisningen, för att eleverna ska lära sig bokstäverna och deras mot
svarande ljud så lätt och smidigt som möjligt. I dessa sammanhang anser
läraren den muntliga genomgången vara särskilt viktig för de elever, som
har svårt att uppfatta och minnas bokstavsljuden. Genom att läraren håller i
denna undervisningsfas tror hon också att eleverna får mera övning, än om
de själva styr sin bokstavs/ljudinlärning, framför allt går de miste om ljudanalysövningarna.
En sekvensering av färdighetsmoment ger sig till känna i lärarens ge
nomgångar. Förutom i samband med bokstavsljudgenomgången framträder
detta även för övrigt i undervisningen på högre nivåer. Ord med samma
ändelse eller konsonantförbindelse samt ord med kort vokal tas exempelvis
upp i undervisningen. Detta liknar en läsundervisning uppbyggd enligt en
traditionell läsmetod. Lärarna själva menar sig dock inte arbeta efter någon
bestämd läsmetod. I stället säger de sig lägga upp läsundervisningen på ett
eget sätt, som de tror är till fördel för elevernas inlärning. Dit hör, förutom
att eleverna ska bli ljudsäkra, att de tidigt i läsinlärningen ska komma i kon
takt med meningsbärande text. Läraren berättar:
Först presenterar jag ljudet och kollar om de kan hitta det i ord, om
de har förmågan att höra det. Annars måste jag stanna där. Det går
ju inte att få eleverna att ljuda ihop om de inte hör ljudet. Sista om
gången jag hade årskurs 1 förde jag in veckan s bokstav. Dessförinnan
valde eleverna själva. Alla barn arbetar med samma bokstav. Då går
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jag igenom den, söker så nger som passar till den och läser något som
passar. Text kan de möta i dikteringarna. Samtidigt har jag bok
stavsinlärning
Bokstaven väljs ur en diktering Vi har en läslära.
Jag tycker den ger många möjligheter. Alla elever har nytta av den.
Det finns bilder att hitta på ord till o ch lyssna om det nya ljudet finns
i ordet. Det finns enkla ord att läsa och det finns lättare och svårare
text. Det är ju tex ten som ger barnet någonting. Vi läser texten till
sammans om inte barnet kan läsa själv. De får inblick i vad ord och
meningar är, vad text är. Så småningom börjar de förstå det hela.
(Intervjutillfälle 1)
Dikteringar enligt LTG:s arbetssätt ingår i den tidiga läsundervisningen,
innan eleverna själva börjat läsa ord. När eleverna behärskar sammanljudningstekniken övergår lästräningen till berättelseböcker som arrangerats i
svårighetsnivåer. Förhoppningen är, att detta ska bidra till att eleverna läser
mycket och därmed uppnår flyt i avläsningen. Läraren förklarar:
Läsa ska man göra för att det är roligt. Eleverna ska lockas till att
läsa. Ge dem lust att läsa. De ska inte läsa i en läsebok stycke för
stycke. De ska läsa ofta och träna varje dag. Vi har försökt skaffa
lättlästa böcker. (Intervjutillfälle 2)
Parallellt med denna meningsfulla läsning pågår också en färdighetsträning
som är mera specificerad. I övningshäften arbetar eleverna med grammatiska uppgifter och ordigenkänningsövningar med fokusering på ortogra
fiska169 mönster i ord. Sådana färdighetsinriktade övningar blir med ökad
läsförmåga hos eleverna vanligare och är av den anledningen mera frekventa
för den "gamla" sjuårsgruppen.
Vid läsårets slut visar resultatet på det fonologiska provet att sexårsgruppens fonologiska kompetens ökat betydligt. Språklekarna och högläsningen
har ingått i den förberedande läsundervisningen i syfte att stärka denna för
måga. Fortfarande har emellertid barnskoleelever med de lägsta resultaten
på hösten låga prestationer även vid vårens fonologiska prövning.
Läsundervisningen i den "nya" sjuårsgruppen har under läsåret gått lång
samt framåt, en undervisningsstrategi som enligt läraren varit nödvändig
med avseende på elevernas kompetensnivå och mot bakgrund av gruppens
låga resultat på det fonologiska provet ytterst befogad. Eleverna har därmed
fått tid att befästa de grundläggande färdigheterna. Arbete på olika färdig
hetsnivåer som den stora spridningen inom gruppen krävt, har varit möjlig
att handskas med tack vare det låga elevantalet i gruppen. Lärarens genom
gångar har vänt sig till hela gruppen, men det självständiga arbetet har kun
nat matchas till elevens färdighetsnivå med hjälp av ett utbud av färdig
ställda arbetsuppgifter på olika svårighetsnivåer och ett fritt skriftligt produ
169

Med ortografi avses skriv- och stavningssätt.
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cerande. Individualiseringen har således inneburit för eleverna arbete med
allmängiltiga uppgifter som passat deras färdighetsnivå, inte främst utifrån
någon uppfattning hos läraren om vilken typ av uppgifter eller övningar
enskilda elever skulle vara betjänta av med avseende på eventuella svårig
heter, även om detta ibland sammanfaller. Det innebär att samtliga elever
arbetar med samma uppgifter fastän vid olika tidpunkter beroende på färdig
hetsnivå.
I slutet av läsåret har gruppen som helhet lågt resultat på läsprovet, vilket
delvis har med den lång samma undervisningstakten att göra. Medan knappt
halva gruppen är goda läsare har resterande elever låga prestationsresultat.
Två elever med l ångsam läsutveckling hade också mycket låga resultat på
det fonologiska provet på hösten. Däremot är de elever som erhöll höga
resultat på det fonologiska provet goda läsare enligt ordavläsningsprovet.
När ytterligare ett läsår gått är hela gruppens prestationsresultat enbart något
lägre än genomsnittsvärdet i den nationella utvärderingen. En svag läsare
har emellertid omplacerats, vilket inverkar på gruppens prestationsresultat.
Den "gamla" sjuårsgruppen erhöll på Ord & Bild-provet ett resultat som
översteg värdena för hela den motsvarande åldersgruppen av elever i
barnskolorna. Efter ytterligare ett år visar prestationerna på läsprovet Skol
bilder samma sak. I förhållande till eleverna i den nationella utvärderingen
har Bergsbyns elever ett något bättre resultat.
De elever som var sex år när undersökningen startade, uppvisar som sju
åringar på Ord & Bild-provet ett resultat betydligt under åldersgruppens
medelvärde. Tre ytterst svaga läsare ingår i gruppen. Dessa elever hade
också låga resultat på de båda tidigare genomförda fonologiska proven. Un
der läsåret har de fått arbeta i sin egen takt och ta lång på sig under bok
stavs/ljudinlärningen. Lärarna säger, att de under innevarande läsår lärt sig
att inte ha så bråttom med bokstavsinlärningen. Denna måste få ta tid. Dess
utom har de insett nödvändigheten av språkövningar som förberedelse inför
läsinlärningen för vissa barn. De har också kommit underfund om, hur så
dana övningar kan byggas upp sekvensiellt för att ge bästa effekt. När ele
verna blivit åtta år och genomför läsprovet Skolbilder erhåller gruppen ett
resultat som understiger medelvärdet för eleverna i den nationella utvärde
ringen avsevärt. Spridningen inom elevgruppen i Bergsbyn är emellertid
stor. Tre elever (av 13) erhåller mycket lågt resultat på provet. Två av dessa
är samma elever som erhöll de lägsta resultatet på Ord & Bild-provet (En av
de svaga eleverna på provet var vid detta prövningstillfälle sjuk). Den tredje
eleven med lågt resultat på Skolbilder hade ett medelmåttigt resultat på Ord
& Bild-provet.
Personalen funderar under det första läsåret i hög grad över sexårsgruppens tillvaro i skolan. En utveckling av verksamheten har skett, anser lärarna
vid läsårets slut, efter erfarenheterna från föregående läsår. Det fungerar nu
bättre för sexåringarna, när deras skoldag inte innebär lika mycket stillasit
tande bänkarbete. Ändå har de elever som varit ivriga att få skolarbete kun
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nat arbeta med bokstäver. Under ett arbetspass tre dagar i veckan har sexår
ingarna kunnat välja antingen skolarbete eller friare aktiviteter av förskole
karaktär. Emellertid har ivern avtagit under vårterminen, även för de skolintresserade eleverna, främst flickor. De har inte lika ofta valt bänkaktiviteter.
Samtidigt som sexåringarna fort blir trötta av sådana aktiviteter, är det an
geläget att de lär sig ett skolbeteende och övar sin koncentration. Ett visst
mått av skolaktiviteter bör därför ändå förekomma, anser personalen. Lä
rarna diskuterar också hur mycket krav de ska ställa på sexåringarna och i
vilken grad eleverna själva ska kunna avgöra, när de vill avsluta en aktivitet
och övergå till fri lek.
En gemensam pedagogisk övertygelse framträder hos personalen om hur
undervisning ska bedrivas och lärarrollen utformas, liksom beträffande åldersintegrerad undervisning som pedagogisk idé. Vad individualisering an
belangar, bör denna kunna drivas lika långt i åldershomogen undervisning,
menar de. Eftersom lärarna anser strukturering av ett färdighetsmoment i
pedagogiskt sammanhållna grupper som väsentliga undervisningsinsatser för
att underlätta elevernas inlärning är åldersintegrering som motiv inget argu
ment för ytterligare individualisering hos denna personalgrupp.
Liksom i Norrskolan utformas läsundervisningen inom en stark klassifikation, vilket den övervägande ålderssegregeringen av eleverna, en strävan
efter homogenitet i färdighetsavseende i undervisningsgrupperna och arbets
fördelningen mellan lärarna bidrar till. Skilda lokaler för förskoleaktiviteter
respektive skolämnen tydliggör förskole- och skolkulturerna och styrkan i
klassifikationen. I en stark klassifikation segregeras elever antingen på
grundval av ålder eller kompetens. I denna barnskola kombineras princi
perna. Utifrån en ämnescentrerad undervisning, där lärarens uppfattning om
vad som k rävs för att eleverna ska bli goda läsare, anpassas organisationen
av eleverna. Spridningen beträffande elevernas kompetens bidrar ytterligare
till en organisation av eleverna i nivågrupper. En homogen gruppering gör i
sin tur en sekvensering av läsundervisningen möjlig, vilket läraren i synner
het önskar under den grundläggande läsundervisningen bland annat för att
kunna styra och kontrollera bokstavs/ljudinlärningen. Att dela in eleverna i
nivågrupper är därför förenligt med lågstadielärarens pedagogiska uppfatt
ning om läsning och läsundervisning.
I en pedagogisk praktik med stark inramning, som också framträder i
Bergsbyskolans läsundervisning, blir sekvenseringsregler i undervisningen
tydliga och därmed också kriterierna i ämnet. I tidigare läroplaner var såväl
kriterier som sekvenseringsregler årskursrelaterade. I dagens läroplan finns
inte sådana årskursrelaterade sekvenseringsregler, men i den pedagogiska
praktiken kan sekvens eringsregler existera som en konsekvens av en färdighetsorienterad pedagogisk diskurs och/eller en nivågruppering av eleverna
med avseende på kompetens. Läsundervisningen har därmed formats inom
såväl en stark framing som en stark klassifikation där ålder ursprungligen
utgjorde ålder princip för klassifikationen. Organisationen av eleverna var
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delvis en konsekvens av en mer komplicerad elevsammansättning än tidiga
re läsår. En barngrupp som utgörs av elever i olika åldersgrupper, vilka
dessutom börjat barnskolan vid skild a tidpunkter kan av naturliga skäl ses
som tre elevgrupper på olika kompetensnivåer. En homogen elevgruppering
kan då eventuellt upplevas som den enklaste lösningen på organisationen i
barnskolan och medförde så småningom att de åldershomogena elevgrup
perna på grund av kompentensskillnaden dem emellan kom att fungera som
nivågrupper i läsundervisningen. Nivågrupperingen som princip för klassifikation åsidosätter allt mer ålder som grundläggande princip i barnskolan ju
längre läsåret fortskrider. Förflyttningar av elever till andra grupper blir
också mera frekventa. Med ökat antal nivågrupper följer eventuellt flera
omplaceringar av elever i och med flera möjligheter att hitta en grupp, som
passar elevens färdighetsnivå samt beroende på att steget över till en annan
nivågrupp färdighetsmässigt då inte blir lika stort för eleven. Läsundervis
ningen får såväl en ålders- som färdighetsnivårelaterad diskurs, i vilken kri
terier i ämnet och sekvenseringsreglerna blir uppenbara. Den färdighetsorienterade diskursen torde dels vara ett resultat av den inbyggda nivågruppe
ringen, dels lärarens uppfattning om läsning och läsundervisning. Den peda
gogiska praktiken synliggörs i en stark klassifikation förutom av elevgrup
peringen och lärarnas ansvarsområden även av specificiteten beträffande
kriterierna i undervisningen och sättet att överföra dessa.170
Med nivågrupperingen byggs i sin tur dolda hastighetsnormer in i läsun
dervisningen. I en synlig pedagogisk diskurs blir de elever som inte kan
möta sekvenseringsreglerna mer beroende av läraren och muntliga former av
pedagogisk diskurs.171 Detta behov tillgodoser lärarna genom att instruera
hela elevgruppen inför nya färdighetsmoment. Enligt forskningsrön uppnås
det bästa resultatet i läsundervisningen, när läraren ger direkta instruktioner i
anslutning till undervisningsinnehållet. Elevers prestationsnivå är delvis en
följd av den mängd lärarinstruktion som ges.172 Sekvenseringen i läsunder
visningen, den strukturerade instruktionen av kriterierna i undervisningsin
nehållet och lärarcentreringen medför ett pedagogiskt sammanhållet och
förelagt arbete till eleverna i de tre läsundervisningsgrupperna. Det är inte
osannolikt att lärarnas pedagogiska uppfattning om lärarrollen medvetet
eller omedvetet också har påverkat organisationsstrukturen i barnskolan. I
det individualiserade, integrerade och oberoende elevarbete som präglar
åldersintegrerad undervisning fordras en handledande lärarroll. Lärarna är
emellertid inte övertygade om vare sig den åldersintegrerade undervisnings
Bernstein, 1990.
Ibid. s 78.
172 Stallings, J., Cory, R., Fairweather, J. & Needels, M. 1977. Early Childhood Education
Classroom Observation. Menlo Park, California: SRI International. Stallings, J., Cory, R.,
Fairweather, J. & Needels, M. 1978. A study of basic reading skills taught in secondary
schools. Menlo Park, California: SRI International.
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formens förtjänster när det gäller individualisering i förhållande till åldershomogen undervisning eller en genomgående handledande roll hos läraren. I
stället ser de lärarens direkta undervisning viktig för elevernas inlärning. I
läsundervisningen vid denna barnskola är lärarens roll huvudsakligen
gruppinstruktörens, medan den övergår till att fungera som individuell mo
nitor173 under elevernas självständiga arbete.
Lärarinstruktionen ger en strukturerande kommunikation, då läraren styr
överförings- och förvärvsprocessen. En förmedlande lärarroll med direkt
undervisning i pedagogiskt sammanhållna grupper på olika kompetensnivåer
har i denna barnskola syftet att underlätta lärarens kontroll över elevernas
inlärning och utveckling. Därmed byggs lärarkontrollen in i elevarbetet.
Detta blir tydligt i bokstavsljudinlärningen, när läraren menar att den munt
liga genomgången, särskilt fokuseringen på bokstavsljudet, är särskilt ange
lägen för elever som har svårt att minnas bokstavsljuden, en åsikt med ve
tenskapligt stöd, då, enligt åtskilliga forskare, barn med sådana svårigheter
ligger i riskzonen att inte utveckla en god läsförmåga. Dessa barn upptäcker
inte fonemen av sig själva som en biprodukt av mer allmän läsning.174 Un
dervisningen riktas nu till elevgruppernas kompetensnivå och elevernas ut
veckling blir möjlig att följa mer detaljerat. Samtidigt torde de
"nivågrupperade" eleverna tidigt bli medvetna om sin egen förmåga i rela
tion till kamraternas. Läsundervisningen utmärks följaktligen av en stark
inramning175, vilken även framträder genom den läskontroll som genomförs
en gång i terminen med hjälp av ett enkelt läsprov. En stark framing inryms
också i den veckoplanering av undervisningen, som läraren vid denna
barnskola gör mer ingående än flera lärare vid de övriga barnskolorna. Pla
neringen omfattar vad som är nästa steg för eleverna att lära sig och hur
detta ska bearbetas.
I några sammanhang framträder en svagare framing. Det är framför allt
vid de tillfällen när eleverna kan "välja rum", dvs de väljer arbete med
skolämnen eller att ägna sig åt friare aktiviteter. I dessa sammanhang, när en
svagare framing råder, sorterar eleverna sig själva, något som kan vara av
görande för hur snabbt progressionen i deras läsutveckling går. En svag
framing verkar till att börja med också råda när eleverna arbetar enligt den
egna planeringen. Emellertid ger sig en dold framing till känna, när enskilda
elever i planeringen inte lagt in sådant arbete eller tillräckligt mycket arbete
som läraren tänkt sig. Då ingriper läraren och ber eleven fylla på eller ändra
sin planering. Läraren förklarar:

Dean, J. 1992. Organizing learning in the primary school classroom. Second Edition.
London: Routledge.
174 Barr, R., Dreben, R. & Wiratchai, N. 1983. How schools work. Chicago: University of
Chicago Press.
175 Bernstein, 1990.
173
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Jag vill se vad de har planerat och så styr jag ju. I veckan ska vi ha
två grejor i skrivhörnan. Jag går runt och kollar att de inte bara gör
en sida i matematik, då jag vet att eleven kan göra två.
(Intervjutillfälle 2)
Det egna arbetet innebär således frihet inom de ramar som läraren gett eller
upprättar i samtal med barnet. Det innebär också, att så länge som elevernas
planering håller sig inom av läraren tänkta ramar fungerar den svaga inram
ningen. När eleven går utanför dessa träder lärarstyrningen till. En dold lärarkontroll avslöjar sig och stärker framingen. Vad betyder detta för ele
verna och deras utveckling av ett eget ansvar för arbetet? Kan de ändå ut
veckla en ansvarsmedvetenhet? Troligtvis är en selektivitet i detta avseende
befogad. Lärarens uppmärksamhet kan vara nödvändig för att åtminstone
vissa elever ska inse att de orkar och för sin egen skull bör lägga in mer
arbete eller sådana arbetsövningar som eleven kanske vill undfly. Som det
verkade under det pågående arbetet, uppfattade eleverna sig ändå ha en fri
het och att de bestämde själva vad de valde att arbeta med.
Det färdighetsorienterade arbetet i läsundervisningen framträder som en
kontrast mot den självständiga och meningsfulla läsningen, som också
läsundervisningen inrymmer. Detta kan vara ett sätt att försöka kompensera
den bearbetning av nya ord som sällan äger rum i samband med textläsning
på grund av att eleverna sinsemellan läser olika texter.
Läraren försöker av den anledningen i läsundervisningen även fokusera
formsidan av språket genom övningar av såväl de fonologiska som de orto
grafiska informationskällorna vid ordavkodning, således den sida av språket
som elever med läsproblem har visat sig ha svårigheter med. Om läsunder
visningen inte följer en läslära med en strukturell uppbyggnad av färdighe
ter, kan detta åtminstone för elever som på egen hand har svårt att upptäcka
sådana aspekter, vara ett nödvändigt komplement för utveckling av läsför
mågan vid sidan av de semantiska informationsprocesserna vid läsning av
meningsbärande texter. Det är nämligen inte säkert, att eleverna höjer sin
läsförmåga genom att enbart läsa biblioteksböcker, vilket i denna och samt
liga övriga barnskolor upptar en stor andel av läsundervisningstiden. Enligt
nya forskningsrön så höjs inte elevernas allmänna läsförmåga, dvs sådan
läsning som mäts med traditionella, standardiserade läsförståelsetest, om
eleverna läser lätta böcker på en svårighetsnivå, som ligger under vad deras
läsförmåga skulle kunna klara. Detta konstaterades i en undersökning, där
syftet var att mäta effekten av att läsa biblioteksböcker på utvecklingen av
läsförmågan, när de böcker som valdes kontrollerades beträffande svårig
hetsnivå. När eleverna själva valde vilka böcker de ville läsa blev det i regel
lätta böcker, vilket resulterade i att vare sig elevernas ordförråd eller läshas-
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tighet ökade.176 När individernas läsförmåga är högre än svårighetsnivån på
läsmaterialet, torde samtliga ord vara väl kända av personen i fråga och nå
got nytillskott i elevernas vokabulär kommer inte till stånd. Ett ökat ordför
råd är emellertid inte bara bra för sin egen skull utan också för en bättre
läsförmåga, då det föreligger en stark relation mellan vokabulär och läsför
ståelse.177
Medelgoda läsare förbättrar inte sin läsförmåga genom att läsa enkla
böcker. För nybörjarläsare kan det vara annorlunda. För deras del kan läs
ning av lätta biblioteksböcker eventuellt innebära en positiv effekt på läs
förmågan, som inte visar sig förrän ett år senare. Nybörjarläsare kan behöva
öva avkodning på lätt text. Är texten lätt för dem att läsa, läser de sannolikt
mera. Läsning av enkla böcker bidrar därmed för deras skull till en snabbare
höjning av avkodningsförmågan och en enligt många forskare nödvändig
automatisering av denna funktion. Flytet i läsningen blir bättre, vilket ger en
högre läshastighet och detta i sin tur en större chans till att ägna de mentala
funktionerna åt förståelse av texten.178
Forskningsrönen har implikationer för läsundervisningen. Den fria läs
ningens effektivitet kan ifrågasättas, när det gäller att bidra till ordförrådstillväxt. Likaså kan ifrågasättas den ståndpunkt som framförs av vissa fors
kare, att det bästa sättet att förbättra sin läsförmåga är att läsa. 179 Även kognitiva teoretiker är tvivlande till om man kan l ära sig läsa genom att enbart
läsa. Frågan gäller huruvida elever kan
lyfta sin egen läsförmåga till en högre förmåga som förmodligen in
volverar svårare ord (mindre frekventa) och mer komplexa tanke
strukturer. 180
Problemet har förklarats som följer:
....the paradox is that if one trie s to account for learning by means of
mental actions carried out by the learner, then it is necessary to attri
bute to the learner a prior cognitive structure that is as advanced or
complex as the one to be acquired.181

Carver, R.P. & Leibert, R. 1995. The effect of reading library books at different levels of
difficulty upon gain in reading ability. Reading Research Quarterly. Vol. 30, No. 1. s 2648.
177 Ibid.
178 se exempelvis Adams, 1990, Lundberg, 1984.
179 Smith, F. 1976. Learning to read by reading. I Language Arts, 53, 297-299, 322.
180 Carver & Leibert, 1995, s 26.
181 Bereiter, C. 1985. Toward a solut ion on learning paradox, s 202. Review of Educational
Research, 55(2), s 201-206.
176
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Därför, menar ansvariga forskare, finns det anledning att också ifrågasätta
den myckna tid som of ta avsätts till fri läsning i läsundervisningen om syftet
är att förbättra elevernas läsförmåga. De säger:
The research results we have presented suggest that free reading
during time allotted for reading instruction be questioned if the pur
pose is to improve reading ability.182 Easy reading is likely to be occuring in these free reading situations, and easy reading is not likely
to improve the average student's reading level, vocabulary, rate, or
efficiency. The easy reading that occurs during free reading may help
to maintain the reading rate of students up to their own cognitive
speed, but average students probably engage in enough easy reading
without devoting large periods of instructional time to free read ing.183
Även om läsning av ett läsmaterial som i svårighetshänseende något översti
ger elevens läsförmåga är effektiv övning, så kan en negativ effekt bli mins
kad tid till läsning och en ökning av beteendeproblem. Strategin torde därför
inte vara realistisk om den brukas i alltför hög grad. Vidare kan ordförrådet
stimuleras på annat sätt till exempel genom muntliga konversationer och
högläsning för eleverna.184 Detta förekommer ofta i barnskolans undervis
ning. Att lyssna till uppläsning av ett relativt svårt läsmaterial kan vara det
mest effektiva sättet att öka elevernas bakgrundskunskap och ordförråd,
vilket i sin tur bidrar till en höjning av läsförmågan.185
Det som kan anföras mot undersökningen om den fria läsningen av bib
lioteksböcker är, att den pågick under en begränsad tid av sex veckor då
eleverna läste en timma per dag. Under denna tid läste eleverna omkring 225
000 ord. Om studien hade varat längre, hade eleverna eventuellt så små
ningom börjat läsa även svårare böcker. Emellertid torde det inte vara fors
karnas mening, att den fria läsningen i skolan ska upphöra. Däremot menar
de antagligen, att läsundervisningen även ska innehålla direkt undervisning,
då läraren förbereder nya texter och vidgar elevernas ordförråd, så att de kan
läsa något svårare texter. Att den fria läsningen är värdefull för elevernas
läsförmåga, har konstaterats av andra forskare.186 Den fria läsningen har inte
minst sitt värde för de elever, som inte fått litterära erfarenheter under för
skoleåren och därför inte kommit in i "bokens värld". Dessa elever har
eventuellt inte kommit underfund om den upplevelse som läsning av en bok
kan ge. För dessa elever torde den fria läsningen vara ytterst betydelsefull
Här avses den typ av läsprocess som sker vid läsning för nöjes skull till skillnad från ex
empelvis skumläsning eller läsning i studie- och/eller memoreringssyfte.
183 Carver & Leibert, 1995. s 45.
184 Ibid.
185 Barr et.al. 198 3.
186 Anderson et.al. 1985.
182
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och eventuellt kompensera bristen av läserfarenheter i familjen.187 Åtskilliga
elever i denna barnskola hade begränsade insikter om läsning och språk vid
skolstarten och läsförmågan har utvecklats långsamt hos flertalet elever. Den
fria läsningen i denna barnskola bör av den anledningen vara av betydande
vikt i syfte att såväl stimulera elevernas intresse för läsning som vidga deras
språkliga förmåga. Av samma anledning bör en kompletterande undervis
ning i syfte att öka elevernas ordförråd vara värdefull. Den fria läsningen har
i denna barnskola också en begränsad funktion, då syftet är att stimulera
elevernas läsintresse och ge träningstillfällen för att de ska få ett bättre flyt i
läsningen. Inhämtandet av läsrelaterade kunskaper och färdigheter förväntas
däremot huvudsakligen ske vid tillfällen när sådana beaktas speciellt i un
dervisningen.
I attitydenkäten om läsning framkommer att eleverna är mycket positivt
inställda till läsning. De tycker om att läsa, när de får en stund över både i
skolan och hemma. Läsning för nöjes skull tilltalar dem alltså. De tycker
också mycket om att gå till skolbiblioteket och få en bok i present. Däremot
tycker några elever inte om att läsa i stället för att leka. Bland dessa elever
finns både svaga och avancerade läsare. Några är inte heller särskilt förtjusta
i att läsa faktaböcker och arbeta i arbetsböcker. Även om elevernas attityder
till läsaktiviteter är positiv så verkar deras läsvanor inte vara särskilt bra ur
träningssynpunkt. Hälften av eleverna (5 av 10 elever) läste under en vecka
inte en enda bok för nöjes skull. (Här torde eleverna inte ha räknat med de
tillfällen då de läser i skolan. Varje vecka ska eleverna nämligen i sin plane
ring ge tid för en l ässtund). Fyra elever uppger också att de nästan aldrig
läser för nöjes skull. Flertalet elever läser inte heller någon serietidning eller
seriebok under veckan. Endast tre elever läser någon gång dagstidningen.
Dessa elever uppger sig inte läsa böcker och lånar nästan aldrig böcker på
biblioteket enligt enkäten. Däremot finns andra elever (4 elever) som lånar
böcker minst en gång per vecka och övriga minst en gång per månad. Posi
tivt är att de svaga elevernas föräldrar verkar hjälpa sina barn hemma. Ele
verna i fråga säger att föräldrarna läser för dem hemma, att föräldrarna frå
gar vad de läst och att de får hjälp med läsning hemma.
Personalen menar att en utveckling av verksamheten har skett under detta
läsår och att förändringar alltid måste ske inför ett nytt läsår, då andra för
hållanden gäller bland annat beträffande antalet nybörjare i barnskolan. Att
förändringar inför innevarande läsår kommit till stånd är uppenbart. Dessa
handlar till övervägande del om sexåringarnas tillvaro i barnskolan. För att
en utveckling av hela verksamheten ska komma till stånd är det viktigt att
beakta de förutsättningar som gäller för barnskolan och vad dessa förutsätt
ningar inneburit för undervisningens del. Skilda lokaler för förskole- och
187
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skolaktiviteter och som en följd av detta en separation av förskole- och skolpedagogik har medfört en verksamhet där de båda pedagogikerna framträder
beroende på aktivitet och lokal. I klassrummet, Karlavagnen, arbetar ele
verna med skolämnen och den pedagogiska praktiken färgas av skolpedagogik, medan förskoleaktiviteter äger rum i Vintergatan och arbetet där har en
förskolepedagogisk prägel. Bristen på flera grupprum låser uppläggningen
av arbetet under skoldagen och den flexibilitet som är önskvärd med a vse
ende på elevernas olika förutsättningar för bland annat läsinlärning är nästan
omöjlig att förverkliga. Under dessa förhållanden är det svårt att åstadkom
ma en sammansmältning av de båda pedagogikerna. En medvetenhet om
detta framträder hos förskolläraren, när hon säger:
Litet annorlunda jobbar jag. Skolan är ju en helt annan värld än da
gis. Bara detta att dagen är indelad i arbetspass är jag inte van vid . I
förskolan hade man ju hela dagen som arbetspass. Nu arbetar jag vis
serligen med samma grupp av barn så när jag slutat ett arbetspass,
kan jag fortsätta efter rast
Jag försöker behålla min yrkesroll.
Jag kan ge sexåringarn a min pedagogik och min metodik. Ska vi
ha sexåringar i skolan måste det finnas personal utbildade för dom
också. Det finns också sjuåringar som behöver mer av förberedande
undervisning. (Intervjutillfälle 1)
Även om skolpedagogiken ger sin prägel på verksamheten som helhet för
söker personalen att åstadkomma en en variation under skoldagen. Därför
tycker förskolläraren att:
Barnskolan kommer att vara bra. Barnen har möjligheter. De har
möjlighet att vara sexåring och de har möjlighet att utvecklas, de kan
bygga på hela tiden. Det får inte bl i för mycket skola för de yngsta om
de inte söker det själv. Det är viktigt. (Intervjutillfälle 1)
Samtidigt lär sig eleverna i den organisation som gäller att skilja på arbete
och lek. De vet också när det krävs stillasittande arbete vid ett bord och när
de kan röra sig mera fritt. I utformningen av verksamheten har personalen
dock tänkt på att den pedagogiska verksamheten inte får ställa för höga krav
på sexåringarna. De tillåts därför större frihet och kan avvika från ett stilla
sittande arbete till förskolepedagogiska aktiviteter i Vintergatan. Emellertid
finns det mera att önska beträffande barnskolans lokaler för sexåringarnas
del. Det finns inget rum för rörelse. När eleverna har behov av sådana akti
viteter måste dessa ske i korridoren. Vintergatan rymmer inte sådana aktivi
teter, särskilt inte om några barn är sysselsatta med annat, som att läsa eller
lägga spel. Under de förhållanden som gäller i Bergsbyns barnskola, vad
gäller elevsammansättning, antal barn och lokaler är den starka klassifikation som kommit att utmärka barnskoleverksamheten en förståelig konse
kvens. Till detta kommer de krav som ställs på undervisningen vad g äller
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anpassning till elevgruppernas och de enskilda elevernas skilda behov och
förutsättningar.
Läsundervisningen i barnskolan har utformats i syftet att tid till att in
hämta de grundläggande färdigheterna ska anpassas till enskilda elever.
Detta har sannolikt varit till fördel för elevernas läsförmåga och är en nöd
vändighet i en synlig pedagogik där undervisningens "pacing" oftast miss
gynnar elever som behöver längre tid för sin inlärning.188 Med stor sannolik
het var det så för flera elever i sexårsgruppen, att döma av diagnoserna vid
läsårets början, att eleverna inte var språkligt förberedda inför läsinlärningen. Den förskolepedagogiska verksamheten innehåller därför en läsförberedande undervisning med stort mått av samtalsövningar, språklekar och
högläsning, vilket enligt forskningsrön ska underlätta elevernas läsinlärning.
Denna språkliga stimulans bör motverka den alienation och det misslyck
ande som elever med sämre förutsättningar att möta en synlig pedagogik kan
erfara. För att mildra övergången till en stark klassifikation och därmed
motverka den selektiva tendensen har en stödjande förskolekultur utveck
lats. Även sexåringarna möter skolkultur och får jämsides med förskolepe
dagogiken kontinuerligt en ökad kontakt med den synliga pedagogiska
praktiken. Det första året inom barnskolan bör på så sätt åtminstone delvis
kunna motverka den bias som den visuella pedagogiska praktiken kan med
föra med avseende på de elever som inte kan tillgodogöra sig undervis
ningen i denna pedagogiska diskurs.
En synlig pedagogik innebär också, enligt Bernstein, "strong pacing" och
en sociolingvistisk struktur i kommunikationen, vilken Bernstein betecknar
som en lexikalisk pedagogisk kod, dvs den består av ett-ords-svar eller korta
meningar.189 Även båda dessa aspekter försöker lärarna beakta i läsunder
visningen genom att se till att denna inte går för fort fram för någon elev lik
som att samtal stimulerar elever att delta i kommunikationen och utveckla
den lingvistiska kompetensen mot en, som Bernstein uttrycker det, mer
syntaktisk kod, dvs mot relationer, processer och samband.
Som i övriga barnskolor varierar styrkan i såväl klassifikation som in
ramning även om även i denna barnskola en synlig pedagogik karaktäriserar
den pedagogiska praktiken. Nedan visas i vilka avseenden och sammanhang
som styrkan beträffande klassifikation och inramning kan avläsas.
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Tabell 4. Klassifikationens styrka i Bergsbyn med avseende på olika aspekter.
Principer för klassifikation

Stark

Svag

Åldersgruppering
Nivågruppering
Uppdelning mellan ämnen och
verksamhetsområden
Arbetsdelning enligt yrkespro
fessioner
Uppdelning av lokaler för olika
ändamål

stark i läsundervisningen
stark i läsundervisningen
stark

svag i friare aktiviteter

stark
stark

Kommentar: En stark klassifikation framträder i de flesta avseenden. En
svag klassifikation framträder endast i samband med förskole- och fritidspe
dagogik samt friare aktiviteter som bad.
Tabell 5. Inramningens styrka med avseende på olika aspekter.
Principer för inramning

Stark

Svag

Kontroll över överförings- och
förvärvsprocessen
Kontroll av elevernas läsutveckling
Uppläggning av läsundervisningens innehåll; färdighets
orientering, sekvensering.
Pedagogiskt sammanhållet och
förelagt arbete
Tempo i undervisningspro
cessen

stark

Svagare vid eget arbete.
"Välj rum" i slutet av arbetsp assen.

stark
stark

svag

Kommentar: Även beträffande styrkan i inramningen är en stark sådan mera
företrädd i den praktiska pedagogiken. Lärarrollen varierar under skoldagen
beroende på aktivitet och är därför ibland stark, ibland inte svag men svaga
re. Samma sak gäller pacing i undervisningen. Beroende på nivågruppering
finns inbyggda hastighetsregler. När eleven inte orkar följa med i den has
tighet som råder i undervisningsgruppen, flyttas eleven till en annan grupp.
Eftersom pacing i detta sammanhang orsakar segregering av elever kan den
sägas vara stark. I ett annat avseende är pacing svag, nämligen i det att ele
ven kan utvecklas i sin egen takt. Eleven behöver inte hålla jämna steg med
sin åldersgrupp eller den undervisningsgrupp där eleven ingår.
Hur ska barnskolans undervisningsresultat värderas, när detta sätts in i ett
kontextuellt perspektiv? Undervisningssituationen vid Bergsbyns skola var
komplicerad när denna undersökning startade. Tre varandra olika elevgrup
per, många nybörjare och en lokalsituation med begränsad möjlighet till
flexibilitet i undervisning och gruppering under arbetspassen var bakgrun
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den till en homogen gruppering. En stor spridning såväl kognitivt som
språkligt i sexårsgruppen och även i sjuårsgruppen ledde så småningom un
der höstterminen till en nivågruppering i läsundervisningen. I en huvudsak
ligen pedagogiskt sammanhållen undervisning har enskilda elever under
barnskoletiden flyttats över till en äldre eller yngre elevgrupp beroende på
kompetens. Strävan har varit att kunna samla elever på samma kompetens
nivå för direkt undervisning. En f örmedling av grundläggande färdigheter
till elever med långsam läsutveckling kan m otivera en direkt undervisning
av läraren i en mindre grupp av e lever som är i behov av sådan undervis
ning. Ur effektivitetssynpunkt hade emellertid ett mer flexibelt organisa
tionsmönster inneburit mera lärarhandledning åt svaga läsare som behöver
mycket hjälp med ordidentifikation och förståelse vid fri läsning. I en ho
mogen grupp med svaga läsare får varje elev mindre tid med läraren enskilt
än i en heterogen elevgrupp, där åtminstone några elever kan klara sig
själva.
För svaga läsare är den fria läsningen synnerligen viktig för att motivera
dem att läsa mycket. Svaga läsare måste orka läsa böckerna men ger lätt upp
om det går för trögt. Efter tre år i barnskolan är några elever fortfarande
ytterst svaga läsare. De har inte kunnat hämta in på sina kamraters försprång
och barnskolans idé att elever ska kunna arbeta på sin färdighetsnivå har inte
varit tillräcklig för att de skulle utvecklas till bättre läsare. Är det meningen
att svaga läsare i en barnskoleverksamhet inte ska erbjudas mera hjälp än en
individualiserad undervisning? Behovet av en specialpedagogisk insats är
påtaglig även inom barnskolorna. I denna barnskola hade ett flertal elever
behövt detta och lågstadielärarna hade därmed fått mera tid till övriga ele
ver, vilka får anses som medelmåttiga läsare. (Erinras bör att en avancerad
läsare och två svaga läsare inte deltagit i läsprovet Skolbilder.) Ett något
bättre resultat hade under andra omständigheter kunnat förväntas av gruppen
som helhet.
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Rödå skola
Den tredje barnskolan i Storforsens kommun avviker inte bara från de båda
övriga barnskolorna i kommunen utan från samtliga barnskolor i undersök
ningen. Organisationen i barnskolan är annorlunda och den pedagogiska
praktiken har en annan utformning. De pedagogiska uppfattningarna hos
personalen vid denna barnskola är också annorlunda, varför läsundervisningen tar sig andra former.
Byn där denna barnskola är belägen ligger på 12 kilometers avstånd från
centralorten. Skolenheten som består av två skolbyggnader, en större hu
vudbyggnad och en mindre närbelägen byggnad, har ca 50 elever. Liksom
den tidigare beskrivna byskolan är denna av B-form och traditionen av åldersblandad undervisning sitter i väggarna. I den mindre skolbyggnaden
huserar barnskolan tillsammans med åk 2 och fritidshemmet Tranan. Vare
sig exteriör eller interiör för tankarna till skola, beroende på att huset inte
ursprungligen avsetts för skolbruk. Det byggdes 1947 för att fungera som
elevhem för skolbarn som kom från omkringliggande byar och inte kunde
åka hem varje dag. Huset har senare också använts av en skogsbruksskola. I
huvudbyggnaden strax intill finns klassrum för årskurserna 3-4 och 5-6,
samt personalrum, bibliotek, gymnastiksal och matsal.
Barnskolans lokaler liknar en vanlig hyreslägenhet och består av åtta
rum, varav två är mycket små. Samtliga rum har kontakt med varandra via
ett allrum möblerat med en soffgrupp och ett större arbetsbord med sex ar
betsplatser. I rummet finns också ett akvarium. Ett rum används för rörelse
övningar och har studsmatta, puffar och tvistringar. I ett lekrum finns dock
vagn och docksäng, spis, byrå och i ett hörn en liten miniaffär med våg och
kassaapparat. I byggrummet kan barnen bygga med legio eller slå sig ner för
en lässtund med en bredvidläsningsbok från bokhyllan. I detta rum finns
också TV och video. Ett av de mindre rummen används som målarrum. Här
finns diskbänk och målarfärg av s kilda slag. I snickarrummet finns hyvelbänk och verktyg. Såväl beträffande yttre, lokalmässig, som inre pedagogisk
miljö liknar barnskolan i Rödå i hög grad en förskola. Här finns utrymme för
olika aktiviteter av friare karaktär som rörelse, målning och fri lek. Även två
mindre rum i anknytning till varandra, som fungerar som klassrum, liknar
förskolelokaler med samlingsmatta, sittsoffa, bord och stolar samt bokhyllor
där elevernas skolmateriel förvaras.
För verksamheten har en lokal arbetsplan utarbetats. Delar av målsätt
ningen i denna är gemensam för samliga barnskolor i kommunen, som att
eleven ska få utvecklas i sin egen takt, att samtliga barn ska få nödvändiga
kunskaper och färdigheter och utveckla sin skaparförmåga. Dessutom finns i
denna barnskola en ambition att använda datorn mera i undervisningen, att
nyttja närmiljön i naturstudier och genomföra ett bokprojekt varje termin i
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samarbete med barnbibliotekarien. I arbetsplanen står bland annat att läsa
följande:
Det tysta klassrummet
är nödvändigtvis inte det effektiva klassrummet.
Den nedtystade skolan
är inte nödvändigtvis ett ställe där barn lär.
När allt kommer omkring
kan vi bara lära om vi börjar där vi befinner oss.
Skolan har en egen trädgård. Sedan flera år tillbaka odlar skolan potatis och
grönsaker. I växthuset odlas framför allt tomater. Allt som skördas går direkt
till skolmatsalen. Barnen hjälper till med inko kning av rödbetor, sylt- och
saftkokning. Föräldrarna sköter om skolans trädgård under sommaren.
I barnskolan finns 24 barn, åtta 6-åringar, nio 7-åringar och sju 8-åringar.
Åttaåringarna ska egentligen inte organisatoriskt tillhöra barnskolan, men på
grund av att inga behöriga sökande fanns på lärartjänsten till en årskurs 23:a fick barnen stanna kvar i den gamla "klassen".190 Eleverna kommer från
fem kringliggande byar och åker skolskjuts till skolan. Barnskolan har
kommit att ersätta förskolan för sexåringarna, då det inte finns någon för
skola längre i byn. Den närmaste förskolan finns i centralorten, vilket ger en
längre resväg för barnen om de skulle ha gått där. Troligen av den anled
ningen har alla sexåringar anmälts till skolstart. För föräldrarnas del innebär
barnskolans tillkomst den fördelen, att de kan skicka sin sexåring till samma
skola som sina andra barn i skolåldern. Genom den samlade skoldagen i
barnskolan vistas barnen en större del av dagen i en pedagogisk verksamhet,
än vad de skulle ha gjort i deltidsförskola.
Samtliga elever kommer från ungefär liknande socioekonomisk miljö.
Föräldrarna har yrken som traktorförare, maskintekniker och svetsare. Några
arbetar i mindre industrier i tätorten eller inom hemvården. Enligt persona
len är variationen mellan familjerna beträffande barnens skolgång stor.
Några familjer ställer upp för skolan och hjälper sitt barn med hemuppgifter
medan andra inte orkar eller hinner.
Personallaget har i denna barnskola samma uppsättning som vid övriga
barnskolor. Såväl lågstadieläraren som förskolläraren arbetar heltid medan
fritidspedagogen har 75% av en heltidstjänst. Lågstadieläraren har något mer
än 20 års yrkesverksamhet bakom sig och hade lärartjänst vid skolan innan
barnskoleverksamheten kom till stånd. Under så gott som hela sin yrkes
190
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dessutom endast i ytterligare en barnskola.
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verksamma tid har hon allt så arbetat i åldersblandad undervisning. Hon bor
också i byn och känner därför väl till de flesta elever och deras hembak
grund.
Den pedagogiska verksamheten har formats utifrån en positiv inställning
till åldersintegrerad undervisning från personalens sida. Den pedagogiska
praktiken skiljer sig kanske därför från de båda övriga barnskolorna. Perso
nalen är medveten om detta och ser det enbart positivt. Lågstadieläraren
menar också, att hon alltid arbetat i åldersblandade klasser och bedrivit ett
undervisningssätt som mer liknat åldersintegrerad undervisning. Tjänstgö
ringen i barnskolan har, enligt henne själv, därför inte förändrat hennes sätt
att undervisa och barnskoletanken passar hennes undervisningsstil.
Hela barnskoleklassen hålls här samman till en undervisningsgrupp och
gruppindelning förekommer bara vid enstaka tillfällen. Eleverna delas då i
åldershomogena grupper. Personalen anser, att om eleverna huvudsakligen
delas upp åldershomogent, så kommer den pedagogiska praktiken att dels
likna förskola och dels skola, vilket leder till att grupperna arbetar bredvid
varandra. Detta anser de inte vara meningen med barnskolan. I stället bör
barnen blandas så mycket som möjligt åldersmässigt. De säger:
Vi tror att det är effektivt att inte gruppera eleverna efter ålder eller
färdighetsnivå. Här blandas elever i olika åldrar och på olika färdig
hetsnivåer så gott som hela skoldagen. För att arbetet ska fungera
bra, krävs dock att minst två vuxna finns med samtidigt under arbets
passen. (Samtal i klassrummet under skoldagen)
Här arbetar därför förskollärare, fritidspedagog och lågstadielärare sida vid
sida. Oftast hjälps man åt med allt i undervisningen. Lågstadieläraren förkla
rar:
Vi jobbar med hela gruppen som helhet. Om du delar upp eleverna
alltför mycket då är det min åsikt att du har förskola och skola och då
jobbar vi bredvid varandra och det är inte meningen. Är det
barnskola då ska vi vara som en grupp. Vi jobbar med samma barn.
Vissa grejer måste förskolläraren göra och vissa grejer måste jag
göra men vi är ju där för att hjälpa varandra. Det är inte bara hon
som ska arbeta med förberedande läsinlärning, det måste jag ocks å
vara med och hjälpa till med. (Intervjutillfälle 2)
Sex- och sjuåringar möter vardera såväl förskollärare som lågstadielärare i
undervisningen, förklarar läraren vidare och säger:
Det är ingen här som känner att det här är min fröken. (Intervjutill
fälle 2)
På grund av olika kompetens har dock lågstadieläraren huvudansvar för
läsundervisningen medan förskolläraren och fritidspedagogen fungerar som
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resurser och bistår eleverna under svensklektionerna. Likaså har förskollära
ren ansvar för samlingarna på morgnarna och fritidspedagogen för det ska
pande arbetet medan övriga hjälper till. Arbetsfördelningen mellan lärarna är
mera begränsad och därför inte lika påtaglig som vid övriga barnskolor.
Yrkesrollerna framträder inte heller av den anledningen lika tydligt och ele
verna verkar inte uppfatta någon skillnad härvidlag mellan de vuxna. De
söker hjälp hos vem so m helst av personalen oberoende av vad de håller på
med. Tydligast framträder fritidspedagogens yrkesroll. När hon är närvaran
de aktiveras barnen ofta med praktiska eller skapande aktiviteter. De olika
kompetenser som yrkesprofessionerna innebär är en fördel i verksamheten,
menar personalen. De kompletterar varandra med delvis skilda insatser till
eleverna. Eftersom alltid minst två vuxna tjänstgör samtidigt under skolda
gen får eleverna oberoende av ålder möta såväl förskollärare som lågstadie
lärare, vilket personalen tycke r är en fördel. Lärarna får också på så sätt lära
sig varandras verksamheter och arbetssätt. De får också lära känna en ål
dersgrupp elever som de annars inte skulle haft möjlighet till. Lågstadielära
ren får vara med om att ge sexåringarna förberedande läsinlärning och för
skolläraren har förskolepedagogisk verksamhet med sjuåringarna, vilket de
också behöver ibland. Detta ger större möjligheter till variation i undervis
ningen samt möjlighet att låta en elev leka, lägga ett pussel eller måla när
eleven inte är upplagd för mer skolbetonat arbete. Någon av de vuxna kan
alltid ha uppsikt över eleven.
Schemat är gemensamt för hela barnskoleklassen utan organisatorisk
uppdelning av eleverna. Däremot delas klassen ibland spontant till exempel i
samband med de stunder, när sexårsgruppen har förskolepedagogisk verk
samhet. Lågstadieläraren ägnar sig då åt årskurs 1- eller årskurs 2-eleverna.
Oftast arbetar dock samtliga elever jämsides med olika aktiviteter och det är
endast av arbetets karaktär att döma, som det framgår vilka barn som är sex
respektive sju år. Med undantag av ett par arbetspass under veckan, då lära
ren bestämmer vad som ska göras, de så kallade "frökentimmarna", arbetar
eleverna självständigt utifrån den planering de gjort för veckan. Eleverna har
således möjlighet att välja aktivitet under större delen av skoldagen. De kan
välja bland friare aktiviteter som att snickra, måla, bygga med lego eller leka
fritt i lekrummet. De kan också arbeta med svenska eller matematik och
även i detta sammanhang välja aktivitet.
En plansch med samtliga valalternativ finns på central plats i barnskolan.
På denna anger varje enskild elev vad han eller hon väljer att arbeta med. En
klädnypa med elevens namn visar vad eleven är sysselsatt med. Så snart
eleven byter aktivitet markeras detta med klädnypan. Elevernas frihet att
välja aktiviteter ger skolarbetet en elevcentrerad inriktning. Ansvaret för att
de planerade uppgifterna blir gjorda ligger i huvudsak på eleven. Första
arbetspasset varje dag motiveras eleverna att arbeta med de planerade akti
viteterna. Under eftermiddagspasset, när eleverna är trötta, vill de oftast
syssla med friare aktiviteter i stället för bänkarbete. Det innebär, att eleverna
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i stor utsträckning själva styr sitt arbete under skoldagen med handledning
och överinseende av personalen. Mot slutet av veckan kontrollerar läraren
hur mycket av det planerade arbetet som eleven klarat av. För de flesta sju
åringar ter det sig självklart att arbeta med skolämnen och någon anmodan
till detta behövs inte. För sexåringarnas del finns inget krav på skolarbete.
Eftersom de ändå på eget initiativ börjat med bokstav s/ljudinlärning finns tid
till godo för lek, anser lärarna. Friheten i det enskilda arbetet bidrar till att
normer och r egler inte framträder så tydligt som de vanligtvis gör i andra
klassrum. De yngre eleverna socialiseras så småningom in i ett skolbeteende, där samvaron med äldre kamrater bidrar till inhämtande av de normer
som råder. Den pedagogiska praktiken ger eventuellt av dessa anledningar
ett mjukt intryck.
Arbetets utformning vid denna barnskola har karaktären av både skola
och förskola för såväl sex- som sjuåringar. För båda åldersgrupperna ingår
arbetsövningar, där det centrala är inlärningsperspektivet. I det avseendet
liknar verksamheten skolundervisning, medan frihetsgraden för eleverna
under skoldagen ger en förskolepedagogisk prägel åt verksamheten. Detta
har sin bakgrund i en strävan att uppamma både en egen vilja hos eleverna
att arbeta och en inre självkontroll hos barnet. Den pedagogiska praktiken
ger antydan om en konstruktivistisk och relationistisk ansats, som handlar
om att lära barn lära sig själva liksom om elevens skapande av sig själv och
sin kunskap.191 En syntes av f örskole- och skolkultur har åstadkommit en
pedagogisk praktik där de ursprungliga pedagogiska verksamheterna på var
sitt sätt kan skönjas. Även lagarbetet och den begränsade arbetsfördelningen
i personalgruppen färgas av denna sammansmältning mellan kulturerna.
Möjligheten att låta eleverna välja aktiviteter i rörelse-, lek- eller målar
rummet, där de sköter sig själva, ger personalen tid att arbeta individuellt
med något barn i behov av lärarstöd. Detta är fördelen med den rådande
arbetsorganisationen, anser personalen. Eleverna får snabbt hjälp, då minst
två lärare finns närvarande. Dessutom tycker de, att tillfällen till lek och
andra friare aktiviteter fyller en viktig funktion för barnet, när det gäller
social fostran, avkoppling etc. Arbetsorganisationen får också den positiva
effekten, att hela personalen lär känna alla elever i skilda ämnen och situa
tioner.
Elevernas skolarbete sker i huvudsak individuellt. Gruppaktiviteter är
sällsynta, varför den enkilde eleven framträder mera i undervisningsproces
sen. Sex- och sjuåringar arbetar sida vid sida men med olika uppgifter. Lä
randet utgår från eleven och varje elev arbetar i sin egen takt. Instruktion
inför ett nytt moment sker därför oftast med enskild elev. Däremellan samlas
hela barngruppen till en gemensam aktivitet till exempel för att läsa upp sina
fria skrivningar eller leka tillsammans. Att göra pantomimer medan övriga
191

96

Dahlberg, G. & Lenz Taguchi, H. 1996. Visioner om ett möte mellan förskola och skola. I
Pedagogiska magasinet. Nr 1. s 20-24.

Kapitel 3. Barnskolorna i Storforsens kommun

elever gissar vad man föreställer är populärt både bland sex- och sjuåring
arna. Hela barnskolegruppen har också en kort samling varje morgon.
Under arbetspassen blandar sig sex- och sjuåringarna med varandra, så
väl när de arbetar i sina böcker, som när de leker i rörelserummet eller
byggrummet. Eleverna verkar inte ta notis om vare sig ålder eller social
mognad. Enligt lärarna är spridningen i barngruppen beträffande såväl kog
nitiv som social utveckling mycket stor. Framför allt är sexårsgruppen
ojämn i dessa avseenden. Två elever är utvecklingsmässigt mycket sena. I
klassen finns också en funktionshindrad elev som började i barnskolan som
sexåring mitt på vårterminen. Eleven har under den korta tiden i barnskolan
gjort stora framsteg och läser snart lika bra som sina jämnåriga kamrater.
Den bild som framträder av den pedagogiska praktiken karaktäriseras av
elevcentrering, en sammansmältning av förskole- och skolkultur och en
dekonstruktion av de olika yrkesrollerna. Det är en annorlunda verklighet,
än den som framträtt vid de båda tidigare beskrivna barnskolorna. En strä
van vid denna barnskola har varit, att göra övergången mellan förskola och
skola så mjuk som möjligt. Detta yttrar sig förutom när det gäller lokalerna
som avviker i hög grad från sedvanliga skollokaler även beträffande an
svarsuppdelningen i personalgruppen, som mycket begränsat grundar sig på
de olika yrkesprofessionerna. I stället avgör oftast praktiska skäl i samband
med det pågående arbetet under skoldagen, vem i personalgruppen som tar
sig an en elevgrupp eller någon aktivitet. Detta liknar mera sättet att fördela
arbetet i förskolan än i skolan. Den tydliga uppdelning mellan skolämnen
som varit karakteristisk för skolan är inte lika påtaglig i denna barnskola,
dels genom att eleverna under arbetspassen själva kan välja vad de vill ar
beta med, såväl ämne som aktivitet, dels på grund av att ämnen och aktivi
teter inom barnskoleverksamheten integrerats under skoldagen, så att avbrott
i elevarbetet blir mindre synligt. Olika aktiviteter pågår i skilda rum och
eleverna ansluter sig till dessa allt eftersom det passar eleven i det egna ar
betet. Tillgången på flera lokaler för barnskoleverksamheten samt att inga
andra skolklasser finns i byggnaden till vilka hänsyn måste tas, ger en större
frihet än vid många andra barnskolor. Skoldagen verkar därför i denna
barnskola mera utgå från eleverna och deras intressen för stunden, än en i
förväg uppgjord planering. Även detta liknar mera en förskole- än en skol
kultur. Elevernas eget val i arbetet upptar en stor del av skoldagen och er
bjuder ett större utbud av valalternativ än vid övriga barnskolor. Alternati
ven är dessutom vidare till sin karaktär än vid övriga barnskolor, beroende
på att eleverna kan väl ja aktivitet av helt annat slag än bänkarbete som ex
empelvis fri lek, rörelse, att bygga med lego eller tillverka någonting i
"snicken".
Det språkliga spelet är här som i andra klassrum ett uttryck för en social
aktivitet. Detta skiljer sig dock från det språkliga spel, som varit det mest
förekommande i skolan - fråga-svars-mönstret - och äger här rum mellan
två personer med kompletterande roller, läraren som instruerande och för
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klarande handledare och eleven som frågande och ofta initiativtagande till
interaktionen. Härvidlag krävs en aktiv elevroll. Denna innefattar också eget
ansvar samt i hög grad egen ambition att effektivt utnyttja lektionstiden till
skolarbetet - time on task - samt finna svar och lösningar på problem. Efter
lärarens anmodan till eleverna att kontrollera på planeringskortet vad de har
att göra arbetar eleverna individuellt. Lärarrollen avviker därmed betydligt
från den förmedlingspedagogiska roll, som länge varit förhärskande i sko
lan. En hierarkisk relation mellan lärare och elever verkar inte heller existe
ra. Kontakten mellan lärare och elev sker i stället i handledande situationer
genom samtal och interaktion mellan två åtminstone skenbart likvärdiga
parter.
Uppläggningen av läsundervisningen liknar i huvudsak LTG, även om
sättet att arbeta idag avviker på vissa punkter från den arbetsprocess som
karakteriserar LTG. Sin uppfattning om läsundervisning säger sig läraren ha
utvecklat under ett antal år, efter det att en kollega stimulerat henne till att
börja med ett LTG-inspirerat arbetssätt i läsundervisningen. Läraren menar
sig numera ta vissa "russin" ur LTG och följer inte den metodiska upplägg
ningen i sin helhet. En central aspekt i LTG är, att eleverna omedelbart i
läsundervisningen ska möta texter med ett meningsfullt innehåll. Eleverna
ska också vara aktiva och skapande under hela läsinlärningsprocessen. Dik
teringar i klassen med för- och efterarbete som ingår i LTG:s arbetssätt gör
läraren numera sällan med s ina elever. Varje elev får i stället redan i den
allra tidigaste läsundervisningen själv producera texter. Sexåringarna för
fattar individuellt texter, vilka lärarna skriver ner och eleverna får på så sätt
tidigt möta skrivningens funktion. Från och med den första dagen i skolan
gör eleverna också sin egen dagbok. De ritar och skriver enstaka ord eller
meningar allt efter kompetens. Eleverna tränar också läsning på sina egna
texter. Detta är ett led i lärarens strävan, att läsningen alltid ska vara me
ningsfull för eleverna. Bredvidläsningsböcker används av den anledningen i
stället för läslära. Läraren förklarar:
Vi har ingen läslära. Det finns läsläror som har så fåniga texter. De
är så konstruerade för att träna en viss färdighet till exempel kort och
lång vokal, att innehållet blir lidande. Då är det bättre vi läser en bok
med handling. Vi läser mycket för barnen och försöker plocka ut
lämpliga böcker till var och en. För de barn som inte får läst för sig
hemma har vi en större uppgift att fylla. (Intervjutillfälle 2)
Om läsundervisningen är flexibel kan den bidra till en god läsförmåga hos
eleverna, menar läraren. Det gäller att ha varierande läsmaterial, olika läsläror med trevliga texter, små berättelseböcker och tillgång till skolbibliotek.
I klassrummet finns också ett rikt utbud av läs- och skrivmaterial och lässpel. Allt detta, liksom datorn med flera läsprogram, ger eleverna möjlighet
att alltid hitta en lämplig aktivitet.
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Meningsfullheten i läsandet är viktigt, anser läraren. Det innebär också
att förståelseaspekten i läsförmågan betonas. Läsundervisningen ska, enligt
läraren, syfta till :
att eleverna kan ta sig fram i en text så de begriper d en. Huvudsaken
är inte att de kan läsa snabbt. Det ska vara roligt det dom gör, me
ningsfullt. (Intervjutillfälle 2)
Meningsfullheten beaktas även i skrivundervisningen. Läsning och skriv
ning sker därför parallellt från och med den allra tidigaste läsundervisning
en.
Meningsbärande text kommer in så snart eleven kan ljuda ihop ord.
Eleverna skriver också parallellt små böcker och gör dikteringar.
(Intervjutillfälle 2)
Ett inslag som förekommer dagligen i undervisningen i barnskolan är sam
talsövningar. Sådana är också utgångspunkt i LTG:s arbetssätt och samman
kopplas med läsprocessen. Samtal kan utgöra bakgrund till en text, som
eleverna tillsammans författar och tränar läsning på. Samtal innebär också
ett tillfälle att formulera sig och öka sitt ordförråd. Båda aspekterna är av
vikt för läsförmågan. I barnskolan förekommer samtal i grupp i olika sam
manhang. Förutom under den sedvanliga samlingen på morgonen, då samtal
om skoldagen och händelser som inträffat alltid står på programmet, har
sexåringarna regelbundet en samling kring ett tema. Under de första måna
derna på vårterminen har eleverna bland annat ägnat sig åt en arbetsbok om
den egna identiteten. I samband med detta har de fått i uppgift att införskaffa
information om sig själva, till exempel var de föddes och hur mycket de
vägde vid födseln samt ta med sig ett fotografi på sig själva och några släk
tingar till skolan. I gruppen får var och en tillfälle att berätta om sig själv
och visa fotografierna. Vid ett av mina besök i klassen visar en elev diabil
der för kamraterna. Eleverna lyssnar intresserat och den elev som berättar
verkar stolt över att få visa bilder på sin familj och glad över att ensam få
allas uppmärksamhet. Personalen tror, att det i denna barnskola, beroende på
undervisningsorganisationen, ges flera tillfällen till samtal än vad som är
vanligt i skolan för övrigt. Här kan någon vuxen sätta sig ner och samtala
med en elev i samband med att eleven lägger ett spel, läser en bok, skriver
en berättelse eller bygger med lego. Samtalet blir då naturligt, menar perso
nalen, och ger förutom information om elevens allmänna kommunikations
förmåga och språkliga utveckling även annan värdefull information som till
exempel elevens intressen vid sidan om skolarbetet. Dessutom ges mera
utrymme till spontana samtal i grupp, då lågstadietiden kan sägas vara ut
ökad med ett år, menar läraren och säger:
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Det gör att man som ansvarig för läsundervisningen tycker sig ha gott
om tid och känner sig inte lika pressad att ta vara på varje minut.
(Samtal i klassrummet)
Samtalen i grupp handlar oftast om djur och natur eftersom bybefolkningen
lever nära naturen. Ofta anknyts samtalen till högläsning om något djur som
eleverna känner till. På så sätt kan alla barn vara delaktiga i samtalen.
Läsundervisningen är helt individualiserad i barnskolan förklarar läraren:
Jag lyssnar in mig var sexåringarna befinner sig i läsutvecklin gen och
utgår från det de kan. Målet är att eleverna ska komma igång med
läsning, ljuda ihop korta ord, rita, berätta och skriva så snart de har
möjlighet till det. (Intervjutillfälle 3)
Lärarens bokstavskontroll med de sexåriga eleverna i början på hösten visar,
att medan de flesta elever känner till ett tiotal bokstäver så finns det två ele
ver (av åtta), som inte känner igen några bokstäver alls. En av dessa kunde
inte skriva sitt namn och kände inte heller igen namnet i skrift. Ytterligare
två elever kan endast benämna tre bokstäver. Den fonologiska prövningen
visar en svag prestation hos gruppen.192 Detsamma gäller den muntliga dia
gnosen.193 Gruppresultatet låg på v issa delprov något under totalmedelvär
det för åldersgruppen som helhet. Flera delprov avslöjar en stor spridning
inom gruppen. Fyra elever klarar de flesta uppgifter medan tre elever inte
har klart för sig läsningens och skrivningens funktion, inte kan benämna
eller berätta om någon bok de känner till och inte heller klarar analys- eller
syntesuppgifter på fonemnivå. Överensstämmelsen mellan elevresultaten på
proven är hög. De elever som klarar bokstavskontrollen bäst uppnår också
de högsta resultaten på det fonologiska provet och den muntliga diagnosen,
medan förhållandet är det motsatta för elever som enbart känner till några
enstaka bokstäver.
Sexåringarna får vid sidan av andra läsförberedande aktiviteter som be
greppsövningar och språklekar öva sig känna igen bokstavsformerna. De
elever som visar intresse för sådant arbete får så småningom en bokstavsbok
att arbeta i på egen hand. Lärarna menar, att sexåringarna blir inspirerade av
de äldre kamraterna att arbeta med bokstäver. Föregående års sexåringar
lärde sig snabbt att läsa. Detta tror lärarna huvudsakligen var en konsekvens
av, att de ingick i en grupp med äldre elever. I början av november har alla
sexåringar utom två elever påbörjat sitt arbete i bokstavsboken. Eleverna
väljer själva den bokstav, de ska arbeta med. Spridningen beträffande bok
stavskännedom har i mitten av terminen ökat i gruppen. Medan två elever
inte känner igen någon bokstav och bokstavsarbetet för ytterligare två elever
går långsamt framåt, kan övriga elever redan ett tjugotal bokstäver.
192
193

Bilaga 8, tabell I.
Bilaga 8, tabell III.
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Avkodningen, den andra delen i läsförmågan vid sidan om förståelsen,
integreras i den meningsfulla läsningen. Läraren säger:
Det tar vi samtidigt med att vi l yssnar på e leverna individuellt. Det
man läser ska betyda någonting. (Intervjutillfälle 2)
Dessutom menar läraren att den kontroll av elevernas avläsningsförmåga
som ska genomföras regelbundet med lågstadiebarnen i kommunen innebär,
att hon då får upplysning om avkodningen fungerar tillfredsställande. Hon
förklarar:
Provet innebär inte meningsfull läsning men ger kompletterande in
formation till mig som lärare vid sidan om den information jag får
när eleverna läser bredvidläsningsböcker. Jag ser hur eleverna tek
niskt kan läsa av, om de vänder på ordet eller vänder på vissa bokstä
ver som b och d. Jag ser om de kan läsa ord med kort och lång vokal.
Analysbladet hjälper mig att förstå felen. Men man måste ta det med
en stor nypa salt. Jag har en flicka som är väldigt försiktig av sig. Det
blir många fel när hon gör avläsningsprovet, men jag vet ju ändå att
hon kan läsa orden.
Jag brukar också använda mig av ett analysschema över läsutvecklingen i stort. Då upptäcker jag ibland elever som avkodar bra. De lä
ser snyggt o ch prydligt men vet inte vad som står i texten. Eleven or
kar bara med redskapet att läsa av orden. Det tar så mycket kraft med
avkodningen att eleven inte uppsnappar innehållet. Det brukar ta
några månader och sen - pang bara - så kommer förståelsen. Annars
ska det vara något speciellt.
Vi gör också bokstavskontroller och försöker läsa individuellt med
varje barn så ofta vi hinner. Samtidigt ställer vi frågor till ba rnen för
att kontrollera läsförståelsen. (Intervjutillfälle 2)
På grund av återkommande läskontroller och lässtunder med eleverna en
skilt, tycker läraren sig kunna använda ett meningsfullt material i läsundervisningen och inte behöva fokusera den tekniska avläsningen. Även analys
av nya bokstavsljud sker insatt i ett sammanhang, oftast under morgonsam
lingen då dagens namnsdag uppmärksammas och eleverna lyssnar in sig på
det första bokstavsljudet i det aktuella namnet. Om någon elev behöver mera
av sådana övningar finns arbetsböcker att tillgå. I övrigt läser eleverna fritt
på egen hand. Lärarna lyssnar emellanåt på hur eleverna läser, men eleverna
får i regel ta sig fram i texten på egen hand och utan korrigering från lära
rens sida.
Den individuella lästräningen sker fortsättningsvis på flera olika sätt.
Ambitionen hos personalen är att dessa tillfällen ska ske när eleven är väl
villigt inställd till a tt läsa för läraren. Barnets frihet och initiativ är viktigare
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än styrning och kontroll från lärarens sida, och att undervisningen följer
ämnets struktur, anser personalen. Lärarna försöker därför vara lyhörda och
uppmärksamma på varje elev för att gripa tillfället i flykten. Syftet är att på
ett lustfyllt sätt lotsa in sexåringen på läsningens väg. I samma syfte ingår
biblioteksbesök för samtliga barn varje vecka. Lärarna hjälper eleverna att
hitta lämpligt svår bok. För sexåringarna finns såväl böcker utan som med
litet text. Under veckan ges flera tillfällen till tyst läsning, då eleverna läser
eller berättar vad boken handlar om för någon vuxen eller någon av klass
kamraterna. Två bokprojekt, då föräldrarna ombeds läsa med sitt barn, ge
nomförs om möjligt varje läsår. Som ett led i lästräningen ingår läsläxa en
gång i veckan, för sexåringar såväl som sjuåringar, men för var och en av
eleverna efter förmåga.
Sjuåringarna, som redan började stifta bekantskap med bokstäverna och
ljuden som sexåringar under sitt första år i barnskolan kan under hösttermi
nen fortsätta detta arbete och lära sig rabbla alfabetet. Inlärningen sker då
lekbetonat, så att en vokalvisa och en alfabetsdikt bidrar till inlärningen.
Vissa elever får hjälp med att upptäcka relationen mellan bokstav och ljud.
Sedan får de på egen hand utveckla sin läsförmåga genom att läsa enkla
berättelseböcker, som de väljer själva. Skrivövningar blir också mera frekventa under det andra året. Till att börja med lär sig eleverna vad en me
ning är och att använda stor bokstav i början av meningen. Dikteringar i
grupp kommer emellanåt samtidigt in i undervisningen. Ibland skriver också
eleverna en berättelse tillsammans i mindre grupp. Språklekar och språk
övningar blir under läsåret ett stående inslag i undervisningen även för sju
åringarna, vilka personalen anser fortfarande behöva öva sin auditiva upp
fattningsförmåga. Även de elever som redan läser deltar i språkövningarna.
Sex- och sjuåringar arbetar sida vid sida oftast med samma typ av akti
vitet men med olika arbetsuppgifter. För sexåringarnas del blir dock arbetet
på deras villkor beträffande uthållighet, motorisk och kognitiv förmåga. Om
sexåringarna exempelvis inte själva skriftligt kan berätta i sin händelsebok,
så ritar de i stället och någon av lärarna skriver ner en text efter elevens
diktering. Eleverna kan också få hjälp av en äldre kamrat. Sexåringarna får
således tidigt i skolan se de äldre kamraterna skriva berättelser och erfara
hur skriften används. De får också lyssna, när sjuåringarna läser upp sina
berättelser. Det rikliga utbudet av övningsmaterial ger eleverna möjlighet att
arbeta med vad de önskar för tillfället och avancera i sin egen takt. Genom
den planering för veckan, som eleverna gör på särskilt utformade blanketter
kan eleverna själva ta itu med nya arbetsuppgifter och ett stort utbud av ak
tiviteter finns att välja bland.
En stor del av skoldagen ägnas till självständigt arbete. Träning i att pla
nera detta arbete intensifieras under vårterminen och eleverna får till en
början enkla arbetsblad, där åldersgrupperna gemensamt fyller i veckans
arbete. Ett fritt val att till exempel arbeta i "snicken", måla eller bygga med
lego etc representeras vid sidan av svenska, matte och arbete vid datorn av
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"övrigt", där eleven ritar in sitt val. Så småningom ökar det egna ansvaret,
men eleverna får en förteckning över möjliga val som hjälp för planeringen.
Detta sätt att organisera undervisningen erbjuder stora möjligheter till långt
driven individualisering och läsundervisningen i denna barnskola kan be
skrivas som genomgående individualiserad avseende lärarinstruktion till
enskild elev samt tid till förfogande för arbetsuppgifternas fullgörande. Ele
verna arbetar sig igenom övningsböckerna med den hastighet som passar
dem var och en. Somliga har därför övergått till andra mer avancerade ar
betsböcker. Den pedagogiska praktiken överensstämmer helt med lågsta
dielärarens uppfattning, att eleverna ska ha rätt att arbeta med uppgifter på
sin färdighetsnivå, även om detta innebär, att eleven kommer in på moment,
som traditionsenligt hört hemma i en annan årskurs och därmed också lä
romedel som varit avsedda för en annan årskurs eller för elever på en annan
kompetensnivå. Den lärare som tar emot eleverna på mellanstadiet, arbetar
också efter samma princip, vilket underlättar för lågstadieläraren att tillåta
eleverna att gå vidare i kunskapstillägnandet och färdighetsutvecklingen.
Det innebär således inte något problem, att till exempel en elev arbetar med
en matematikbok, som brukar användas på mellanstadiet. Lästräningen bör
ske på samma individualiserande bas, menar lågstadieläraren. Det gäller då
att vara flexibel och inte bara använda skolans böcker.
Man bör till och med kunna låna en bok av brodern som går i sjuan,
om man tycker boken verkar intressant. (Intervjutillfälle 4)
En mängd olika arbetsböcker förekommer därför också i barnskolan, vilket
innebär att flera elever sällan har samma läro- eller arbetsbok. Läraren be
rättar:
Vi använder sällan samma läromedel till samtliga elever i klassen för
att i stället kunna köpa in ett flertal olika läromedel och på så sätt
kunna erbjuda enskild elev ett läromedel som passar just den eleven.
Jag vill att eleverna ska uppleva lusten att vilja läsa en bok. Därför
använder jag i stället för en läslära berättelseböcker för lästräning.
(Intervjutillfälle 4)
Det bjuder läraren egentligen också emot att använda så kallade
"fylleriböcker", som exempelvis arbetsböckerna för läsförståelseövning del
vis har karaktären av. Men fylleriböcker måste ändå finnas, menar hon. De
läromedel som används för läsförståelseövning är omtyckta av eleverna och
de övar ju onekligen ändå sin läsförståelse, säger hon. I de aktuella läro
medlen får eleverna såväl upplevelseläsning som träning i att söka svar på
frågor i texten. Läraren önskar, att tillgången på läromedel att välja b land
hade varit ännu större än vad den är.
Tidigt på höstterminen visade det sig, att en elev avvek från övriga elever
avsevärt i utvecklingshänseende och en överflyttning till en annan skolform
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började förberedas. Under vårterminen flyttar eleven till en annan skola i
tätorten. Eleven deltog inte i läsundervisningen och inte heller i läsprövningarna. Läsförmågan hos de flesta övriga sexåringar fortskrider och när
vårterminen börjar, läser flera elever korta ord. Eleverna är således goda
läsare för sin ålder. En av de elever som inte kände till någon enda bokstav
vid skolstarten kan nu några bokstäver och känner också igen ord i text som
han tränat på. Läraren tycker, att spridningen i gruppen beträffande färdig
hetsutvecklingen är mycket stor. Alla elever kan dock få läs- och arbets
material som passar den individuella förmågan. Spridningen i klassen anser
lärarna ur den synvinkeln inte vara ett undervisningsproblem.
Sexåringarna har nu flera arbetsböcker framför allt för begrepps- och
bokstavsinlärning att arbeta i. Allt eftersom de arbetat igenom en bok får de
en svårare bok. Flera elever kan nu också börja skriva på datorn och arbeta
med ett datorprogram. Sådana finns för begrepps-, läs- och stavningsträning.
Även sexåringarna gör nu också en mera utförlig veckoplanering, som
strukturerar deras skoldag. Denna blir mer arbetsfylld och eleverna blir allt
mer "skolelever". I detta avseende utmärker sig speciellt två elever. De går
färdighetsmässigt snabbt framåt, hinner mycket och utnyttjar skoltiden ef
fektivt till arbete. De elever som däremot inte hunnit igenom alfabetet upp
manas nu att planera in en ny bokstav varje vecka.
Flera sjuåringar utvecklar snabbt sin läsförmåga. På avläsningsprovet vi
sar sex av nio elever i början av vårterminen en läsförmåga betydligt över
normerna för årskurs 2194, trots att de i egentlig bemärkelse är årskurs 1-elever. Eleverna i fråga har en mycket god läsförmåga för sin ålder. Sprid
ningen är dock stor i gruppen, vilket även visar sig i den mängd läsförståel
seövningar som enskild elev hunnit med och vilka typer av dataspel i
svenska som eleverna klarat av. Läraren anser, att två elever redan befinner
sig på en motsvarande läsutvecklingsnivå som medelgoda elever i årskurs 2.
Sjuåringarnas arbete består till stor del av arbete i övningsböcker av olika
slag, men de producerar också själva egna små sagoböcker. Detta är omtyckt
av eleverna och de skriver gärna sina berättelser två och två. Eleverna har
också börjat att skriftligt recensera låneböckerna från biblioteket. Elevgrup
pen samlas ibland till en samtalsstund, då var och en berättar om sin bok.
Lärarna menar, att eleverna då övar sig att berätta en sammanhängande his
toria samtidigt som lärarna får information om huruvida eleverna verkligen
läser sina låneböcker. "Bokpratet", som eleverna kallar dessa tillfällen, har
också kommit till stånd för att några elever inte läser så mycket, som de
borde på fritiden. Förhoppningen från lärarens sida är, att eleverna i fråga nu
ska lockas att läsa en bok, som någon av kamraterna tycker var bra. Hon har
också upptäckt, att eleverna ofta väljer alltför svåra böcker i förhållande till
sin läsförmåga och behöver personalens hjälp i skolbiblioteket. Hos övriga
elever är läslusten stor, när de klarar av att på egen hand läsa låneboken.
194

Enligt den läsdiagnos som används i kommunens alla skolor.
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Spridningen beträffande färdighetsnivå i barngruppen får konsekvenser
för den arbetsmängd som de enskilda eleverna ska hinna med under veckan.
De snabba eleverna måste planera in mera än de långsamma eleverna. Detta
är ett exempel på den individualisering som äger rum i undervisningen.
Även hemläxorna är individuella, såväl beträffande arbetsmängd som svå
righetsgrad. Samma princip gäller för högläsning i grupp. De som läser med
flyt får läsa en hel sida, medan en annan elev, som inte har samma avläsningshastighet, läser ett mindre stycke på sidan. Till en början tyckte de
elever, vilka fick mera arbete, att detta var orättvist. Sedan lärarna visat på,
att de elever som tillåtits planera mindre på sitt planeringskort ändå är sys
selsatta med detta lika lång tid som de elever vilka planerat mera, är detta
inte längre något problem. Eleverna upptäckte, att det inte var någon skill
nad i fråga om arbetstid trots att antalet planerade aktiviteter var olika.
Fortfarande en bit in på vårterminen är sexårseleverna rörliga och avslu
tar inte alltid en arbetsuppgift under lektionen. De lockas ibland till lek- eller
rörelserummet. Detta vill också vidlåta sjuåringarna. De vill också leka, när
de ser att andra elever får göra det. Alla elever vet dock, att de har ansvar
för, att de planerade arbetsuppgifterna är färdiga i slutet av veckan. Perso
nalen vill, att eleverna själva ska känna, att de bör återgå till arbetet men
måste ibland påminna dem om detta. Eleverna kan då få 10-15 minuter på
sig, innan de ska vara tillbaka på sin plats. Det händer också allt som oftast,
att några elever planerar in alltför litet arbete för veckan. Lärarna måste då
påpeka för dessa elever, att de bör planera in mera läsning eller räkna flera
sidor i matematikboken. I båda åldersgrupperna finns elever som självmant
ägnar sig åt skolarbete, medan det också finns några elever som har svårig
heter att hantera friheten och gärna vill använda tiden till mera lustbetonade
aktiviteter.
Klassläraren i denna barnskola har praktiserat det individualiserade ar
betssättet i många år och visar prov på en personligt grundmurad lärarstil.
Läraren tror, att det individualiserade arbetssättet är effektivt. Som exempel
tar läraren den elev, som behöver lång tid på sig för att lära och har en sen
läsutveckling. Denne elev, är läraren övertygad om, har lärt sig mera i detta
arbetssätt än om ett annat arbetssätt praktiserats.
Eventuellt hade han också känt sig sämre. Nu vet han, att han lärt sig
en hel del, fastän andra kan mera. Men eleven kommer att behöva
mycket hjälp även kommande läsår. Eleven i fråga ska stanna ett ex
tra år i barnskolan. (Intervjutillfälle 5)
berättar hon och fortsätter:
En annan elev som inte tycker om skolarbete och har ett omväxlande
temperament, kan i detta arbetssätt tillåtas syssla med annat än bänk
arbete, när tålamodet tryter. Även för denna elev kan undervisningen
sägas ha bidragit till en förhållandevis bra prestation om elevens ut
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veckling enb art ses i ett individuellt perspektiv och inte jämförs med
andra. (Intervjutillfälle 5)
Läraren är också övertygad om, att hon skulle undervisa på samma sätt även
i en åldershomogen klass, trots att hon säger sig vara medveten om att ar
betssättet såväl har fördelar som nackdelar. Här nämner klassläraren själv
nackdelen med att undervisningens innehåll tenderar att bli läroboksstyrt.
Därmed styrs också elevernas färdighetsutveckling av l äroböckerna. Detta
ger sig framför allt till känna i läsundervisningen, när eleverna i årskurs 2 får
en arbetsbok i svenska. Härvidlag gör läraren ett avsteg från sin pedagogiska
uppfattning och för in en lärobok i undervisningen, dels för att eleverna nu
kräver tillgång till så många och omväxlande arbetsuppgifter, att läraren inte
hinner med att ombesörja detta, dels för att stilla sin oro över, att eleverna
inte tränat de färdigheter, de bör besitta.
I slutet av läsåret gör klassläraren en förnyad prövning av elevernas avläsningsförmåga. Spridningen inom sexårsgruppen är fortfarande stor. En
pojke har kommit långt i sin läsutveckling. Han klarar att läsa ljudstridiga
ord och längre obekanta ord. Två elever håller fortfarande på med bok
stavs/ljudinlärningen medan övriga elever läser ord genom att ljuda sig ige
nom dessa. Den fonologiska medvetenheten har ökat hos sexåringarna mar
kant195, vilket delvis torde vara en effekt av bokstavs/ljudinlärningen. Likaså
borde den ökade och mer insiktsfulla träningen med språklekar som skett
under läsåret ha påverkat prestationsutvecklingen. Personalen menar, att
provresultaten bekräftar, vad de redan konstaterat, nämligen att det i grup
pen finns en stor spridning beträffande kognitiv mognad. Den fonologiska
och den muntliga diagnosen vid höstterminens början antydde också en stor
variation bland barnen i språkligt avseende. Fortfarande uppvisar dock ele
ver med de lägsta resultaten på hösten även låga resultat vid vårprövningen.
Inte heller i denna barnskola har eleverna några extra lärarinsatser utöver de
insatser som ges av det ordinarie lärarlaget inom klassrummets ram.
I sjuårsgruppen är spridningen av läsförmågan inte lika påtaglig. I Ord &
Bild-provet uppnår gruppen ett resultat över totalmedelvärdet.196 I lärarens
prövning med avläsningsprovet visar sig samma tendens. En av eleverna har
en avancerad läsförmåga och läser mycket på fritiden. Övriga elevers läs
förmåga innebär, att de läser enkel text med flyt och ljudar ibland nya, obe
kanta ord. Efter ytterligare ett läsår har dessa elever som nu är åtta år, en
mycket bra läsförmåga av provresultatet att döma.197 Deras prestation över
stiger såväl medelvärdet för samtliga barnskoleelever som medelvärdet för
eleverna i den nationella utvärderingen. Det finns inte någon elev i ålders
gruppen som har lågt prestationsresultat. På grund av stort bortfall i sjuårsBilaga 8, tabell I.
Bilaga 8, tabell V.
197 Bilaga 8, tabell V.
195

196
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gruppen vid läsprövningen är gruppresultatet missvisande.198 De individu
ella provresultaten hos elever som deltagit i prövningen visar dock, att dessa
elever, med undantag av en elev, har en bra läsförmåga och uppnår medel
goda prestationsresultat. Två elever som tillkommit i klassen under läsåret
har också bra läsförmåga. Av de tre frånvarande eleverna bedömer läraren
två vara svaga läsare.
När läsprovet Skolbilder genomförs, år 3, med de elever som var sex år
när denna undersökning startade, uppnår åldersgruppen ett resultat betydligt
under totalmedelvärdet för samtliga barnskoleelever.199 Det beror i huvud
sak på att en elev är mycket svag läsare, vilket bidragit till att dra ner resul
tatet. En svag läsare var frånvarande vid provtillfället. Åldersgruppen kan
följaktligen beskrivas bestå av en grupp medelgoda läsare samt en liten
grupp ytterst svaga läsare. Elevgruppen visar en ganska positiv attityd till
läsning i enkäten "Hur känner du dig?" De läser gärna en bok på lediga
stunder, såväl i skolan som hemma. Däremot tycker ett par av eleverna inte
om läsning i läsgrupp eller att läsa högt i skolan. Kanske beror det på att
dessa aktiviteter är sällsynta i skolan. Oftast läser eleverna en och en för
läraren. Att arbeta i arbetsböcker är emellertid uppskattat av flertalet elever.
Eleverna lånar också ofta böcker på skolbiblioteket och läser varje vecka en
bok för nöjes skull. Emellertid uppger eleverna att föräldrarna aldrig eller
sällan frågar dem om vad de läst.
De äldre elevernas attityder till läsning är mera positiv än attityden hos
de yngre eleverna, fastän de också är intresserade av att läsa. De äldre ele
verna läser även mera. Det innebär, att eleverna vid barnskolan tycker om att
läsa såväl i skolan som hemma. De har fått en vana att läsa på fritiden och
lånar böcker regelbundet.
När lågstadieläraren vid vårterminens slut ser tillbaka på det gångna läs
året, tycker hon rent allmänt att läsåret fungerat bra. I speciellt positiva or
dalag nämner hon lagarbetet, att personalen kunnat arbeta sida vid sida och
att eleverna därigenom kunnat vända sig till vem som helst av dem när de
vill ha hjälp. För elevernas del verkar det inte heller spela någon roll vem
som är lågstadielärare, förskollärare eller fritidspedagog, konstaterar hon.
Det individualiserade arbetet passar henne bra, säger hon, och därför har hon
inte känt något behov av att gruppera eleverna mer än i undantagsfall, då det
varit nödvändigt att samla någon av åldersgrupperna.
Läraren är också nöjd med u tvecklingen av elevernas läsförmåga. Med
undantag av tv å elever i den yngre elevgruppen som inte kunnat inlemmas i
den grundläggande läsundervisningen, visar de stort intresse för läsning och
lånar böcker varje vecka på skolbiblioteket. Hon konstaterar också, att ele
vernas avläsningsförmåga är bra i förhållande till normerna för respektive
åldersgrupp i det standardiserade testet. Detta gäller framför allt sjuårsgrup198
199

Bilaga 8, tabell V.
Bilaga 8, tabell IV.
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pen men även sexåringarna förutom de två elever vars läsutveckling går
långsamt.
Skoldagen är omväxlande för eleverna, menar läraren och förklarar att
strävan har varit att åstadkomma bra avvägning mellan olika aktiviteter och
eleverna kan dessutom själva byta aktivitet till något helt annorlunda. Detta
bidrar också till att skoldagen används effektivt, menar hon och säger:
Vi tycker inte att arbetspassen ska vara så ambitiösa att eleverna inte
ska kunna ägna en stund till fri aktivitet. På så sätt arbetar eleverna
också mer koncentrerat med läs- och skrivövningarna. Omväxlingen
av aktiviteter är viktig av den anledningen. Vi tycker att tiden under
skoldagen används effektivt, dels på grund av arbetsorganisationen
dels på grund av omväxlande aktiviteter under arbetspassen.
(Intervjutillfälle 5)
Beroende på det rikliga utbudet av aktiviteter är det dock få raster under
skoldagen.
Läraren konstaterar också, att eleverna tydligen har haft roligt i barnsko
lan. Det händer ibland på "fritids" efter skoldagens slut, att eleverna vill
arbeta i någon övningsbok i svenska eller matematik. Det visar, menar hon,
att eleverna tycker om skolarbetet.
Läsundervisningen kommer att ske på samma sätt även kommande läsår,
säger läraren. Under det läsår som gått, har det emellertid varit för litet av
ljudanalysövningar för några elever. Det har berott på, att det funnits resurskrävande elever i sexårsgruppen. Lärarresursen har i hög grad använts till
omhändertagande. Vidare har förskolläraren inte heller haft de kunskaper
om läsundervisning, som hade behövts för att komplettera lågstadieläraren
med sådana insatser.
Medan verksamheterna i de båda tidigare barnskolorna liknade Bern
steins synliga pedagogik har verksamheten i denna i sin framträdelseform
mera likhet med Bernsteins osynliga pedagogik, som bl a kännetecknas av
svaga, otydliga gränser mellan de kategorier som skapar skolans kontext, till
exempel ämnen, resurser, lärare och elever. Det helhetsperspektiv på un
dervisning som framträder hos personalen har resulterat i att undervisning
ens utformning är likartad över skoldagen. I barnskolan framträder en svag
klassifikation beträffande arbetsdelningen mellan personalen, bland annat
genom att den huvudsakligen styrs av andra principer än yrkesprofession.
Medan kulturen inom förskolan traditionellt inneburit, att klassifikationen
beträffande arbetsfördelningen mellan personalen varit svag, har den där
emot i skolan varit stark. Den ökande stränghet i klassifikation som sker i
övergången mellan olika skolformer, då eleven möter olika lärare och blir
varse avgränsningarna inom arbetsfördelningen vilket särskilt är fallet vid
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övergången mellan förskola och skola,200 är mycket litet märkbar i denna
barnskola, beroende på att kulturerna närmat sig varandra. En svag klassifikation framträder också mellan lärare och elever i den pedagogiska prakti
ken, i själva överföringsprocessen, genom att läraren intar en hjälpande men
ej dirigerande roll utifrån elevens efterfrågan om hjälp. Dessutom är det
eleven själv som valt den aktivitet, som eleven är involverad i under
arbetspassen, utifrån den planering som görs i början av v eckan. Elevernas
frihet är större här än vid någon av de övriga barnskolorna på grund av ett
större utbud av bänkaktiviteter och dessutom möjligheten att för en stund
lämna skolarbetet, när de tröttnar. I bakgrunden finns emellertid lärarnas
vakande öga över eleverna. I en osynlig pedagogik maskerar läraren sin
makt och låter det verka, som om eleverna själva reglerar, hur de väljer akti
viteter och strukturerar sin tid.201 En svag inramning blir påtaglig genom det
elevcentrerade klassrumsarbetet och åskådliggör det Bernstein säger:
Den pedagogiska praktiken förverkligar alltså i den vardagliga interaktionen mellan lärare och elever de maktrelationer som etablerar,
uppehåller och återskapar förhållandena (mellan kategorierna) mel
lan lärare och elever.202
En jämbördig maktrelation framträder i denna barnskola i klassrumskom
munikationen, i interaktionen mellan lärare och elever, samt på det sätt lä
rarna utövar sin lärarroll, även om jämbördigheten är skenbar och persona
lens makt till väsentlig del är dold i undervisningsprocessen.
Lärrarrollen i den osynliga pedagogiken blir att stimulera eleverna till
kunskapssökande. Det handlar om att underlätta i stället för att ålägga och
att anpassa i stället för att styra. Arbetssättet i klassrummet bestämmer i sin
tur funktionen hos de verbala ageranden som förekommer. Den pedagogiska
funktion som lärarens verbala ageranden fyller i denna barnskola, är att inför
lektioner med eget arbete uppmana eleverna att kontrollera på sitt plane
ringskort, vad de har att göra. Därefter arbetar eleverna individuellt. Lära
rens verbala ageranden har således mera en anmodande än en instruerande
betydelse, då procedurer för arbetet under lektionen klargörs.
Lärarna handleder kontinuerligt eleverna enskilt i deras läs- och skrivar
bete. Genom sådan "assisted performance" kan läraren påverka de kognitiva
strukturerna hos eleverna, vilket i sin tur kräver att läraren kan delta i ele
vens produktiva aktivitet203 Sådan interaktiv kontakt mellan lärare och elev
är emellertid svår att förverkliga i många klassrum med alltför många elever
på varje lärare. I denna barnskola är detta undervisningsmönster däremot det
Bernstein & Lundgren, 1983.
Bernstein, 1990.
202 Bernstein & Lundgren, 1983.
203 Tharp & Gallimore, 1988.
200
201
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mest vanliga, och underlättas av att det sällan är enbart en lärare i klass
rummet. Det är under "assisted performance" som den sanna undervis
ningen, enligt Vygotsky, äger rum.204 För att färdigheter och funktioner ska
internaliseras i barnet, till en självreglerande kapacitet, fordras att prestatio
nen får utvecklas genom "assisted interactions".205 Då kan läraren också
upptäcka vad eleven kan göra med hjälp och vad elev en kan göra på egen
hand. Det är i kontrasten däremellan - the zone of proximal development undervisningen är viktig.
Teaching consists in assisting performance through the ZPD. Tea
ching can be said to occur when assistence is offered at points in the
ZPD at which performance requires assistance.206
Undervisningen i den proximala utvecklingszonen innebär, att läraren är
ansvarig för elevens inlärningsmål och utvecklingssteg. Läraren ska också
göra det möjligt för eleven att uppnå dessa mål och på samma gång öka sin
potential för ett framtida deltagande.207 Med Vygotskys egna ord är enbart
den undervisning bra som:
...awakens and rouses to life those functions which are in a stage of
maturing, which lie in the zone of proximal development. 208
Denna uppfattning om hur eleverna bör undervisas leder till en lärarroll, där
läraren ser sig själv som en fellow learner, vilkens huvudsakliga ansvar är
att agera som ledare av en grupp som är engagerad i att bygga upp kun
skap.209 Framför allt lågstadielärarens handledande lärarroll liknar i hög
grad rollen av att vara en fellow learner, när hon sitter med enskilda elever
och samtalar med dem, om det arbete de håller på med, en lärarroll som
Vygotsky efterlyser. Forskare i Vygotskys anda kallar detta "instructional
conversation", men m enar att begreppet i sig är en paradox. "Instruction"
och "conversation" handlar om motsatser. Det ena begreppet för med sig
auktoritet och planering, det andra jämlikhet och ansvar. Undervisningens
uppgift är dock, att hitta en lösning på denna paradox, därför att, säger fors
karna:

Ibid.
Ibid.
206 Ibid, s 31.
207 Wells, G. 1996. The Zone of proximal development and its implications for learning and
teaching. Paper based on the author's c omments as discussant in the Symposium, "The
ZPD: relationships between education and development" at the Und Conference for
Sociocultural Research, i Geneve, 11-15 september, 1996.
208 Vygotsky, 1956. s 278. I Tharp, R.G & Gallimore, R. 1988. Rousing minds to life:
Teaching and learning in social context. New York: Cambridge University Press, s 106.
209 Rogoff, 1994. Omnämnd i: Wells, 1996.
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To most truly teach one must converse, to truly converse is to
teach.210
Samtal och undervisning förenas i lärarens interaktion med enskilda elever.
Med utgångspunkt i den aktuella uppgiften ber läraren eleven att berätta, vad
han/hon håller på med, vad texten handlar om, vad eleven tänker skriva i sin
berättelse etc. Samtidigt visar och förklarar läraren, hur eleven ska komma
vidare. När arbetsuppgiften är mycket begränsad, tex när eleven i ett läro
medel ska öva ett visst färdighetsmoment, har läraren en muntlig dialog med
eleven, för att samtidigt få ett grepp om hur eleven tillägnar sig den nya
kunskapen. Den eventuella motsatsen mellan instruction och conversation är
mycket minimerad i det sätt som instructional conversation praktiseras. Frå
gan är, om det är helt möjligt att eliminera motsatsen. Genom att lärarens
instruktion i denna klassrumsundervisning utgår från det arbete eleven redan
är inbegripen i, sker instruktionen "på förekommen anledning" och borde
också vara en angelägenhet från elevens sida för att bli klar med uppgiften.
Oftast ingår också uppgiften i elevens val av arbete för veckan. Det är i
denna typ av interaktion med eleven, som lärarens kontroll ligger i den
osynliga pedagogiken. Dock förekommer också någon gång varje vecka i
denna barnskola, att läraren kontrollerar utfört arbete, undervisar eleverna i
grupp och intar en mera förmedlande lärarroll.
Även läsundervisningen vittnar om en i stora stycken osynlig pedagogik
med en svag klassifikation och en svag inramning. Detta gäller såväl beträf
fande organisationen av eleverna i läsundervisningen, lärarrollen, använd
ningen av läromedel som elevens självbestämmande. Den frihet och det
egna ansvar som inryms i den osynliga pedagogiken, kräver en mognad hos
eleverna att kunna hantera friheten. De elever som är motiverade att läsa och
räkna och utnyttjar lektionstiden till detta, kan i denna pedagogiska praktik
profitera i sin färdighetsutveckling gentemot övriga elever. Detta gäller så
väl sexåringar, vilka inspireras av äldre kamrater att börja lära sig bokstäver,
som sjuåringar vilka betraktar leken som en aktivitet huvudsakligen för de
yngre eleverna och inte lockas att leka. Den osynliga pedagogiken i läsun
dervisningen för ytterligare med sig, att någon sekvensering beträffande
grundläggande färdigheter inte föreligger. Det är inte heller förenligt med
lärarens pedagogiska uppfattning, om hur läsundervisning bör bedrivas.
Hennes uppfattning stämmer mera överens med den osynliga pedagogiken
och har därför naturligt inlemmats i den pedagogiska praktiken.
Lärarens förklaring av hur den tidiga läsundervisningen går till blottläg
ger en top down-orienterad uppfattning. Denna framkommer även i klass
rumsundervisningen. Eleverna läser fritt på egen hand. Lärarna lyssnar
emellanåt på hur eleverna läser, men eleverna får i regel ta sig fram i texten
på egen hand och utan korrigering från lärarens sida. Läsningen liknar där
2101:

Tharp & Gallimore, 1988. sill.
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med en gissningsläsning i en naturlig kommunikationssituation. Läsaren ska
använda sin kunskap om skriftspråk, till exempel språkets syntax och se
mantik för att reducera det visuella arbete som är involverat i läsning av
meningsfull, sammanhängande text.211 Enligt detta synsätt spelar det därför
ingen roll, om barnen inte läser något eller några ord exakt rätt - under för
utsättning att de läser något meningsfullt - eftersom kontexten kommer att
tala om för dem, huruvida misstaget var betydelsefullt.212
Meningsfullheten i läsningen är en central aspekt i whole language-me
toder, dit ett arbetssätt enligt LTG kan räknas. Dessa metoder realiserar flera
av de tankar om undervisningen, som kan hänföras till Vy gotsky s sociokulturella teori. Dit hör bland annat också att stimulera det som betraktas
som"rötterna" till skriftspråket, nämligen att rita, berätta och skriva. Det
dagboksskrivande som sker när eleverna börjar barnskolan, är ett sådant
exempel och klargör för barnen, vilken funktion skriften har i deras egen
vardag. Vygotsky företräder också, vad som kan betecknas som en osynlig
pedagogik, varför analysen av läsundervisningen i denna barnskola kan ta
hjälp av Vy gotskys teorier.213 Vygotsky påpekade betydelsen av menings
fullhet för att skapa en effektiv inlärningsmiljö i läsundervisningen:
teaching should be organized in such a way that reading and writing
are necessary for something... that writing should be meaningful...that
writing should be taught naturally ...and that the natural methods of
teaching, reading an d writing involve appropriate operations on the
child's environment.214
I detta sammanhang talade Vygotsky om förskolebarn. Det är därför svårt att
veta om han menar att meningsfullheten är viktig i alla åldrar och stadier i
läsutvecklingen. De flesta som åberopar Vygotsky antar dock att det är så.215
Vygotsky har emellerid också sagt att
..instruction takes on forms that are specific to each age level. Furt
her, at each of these levels, instruction has a unique relationship to
development.216
Smith, F. 1971. Understanding reading. New York: Holt, Reinhart and Winston.
Smith, F. 1985. Läsning. Stockholm: Almqvist & Wikseil Läromedel AB. s 155.
213 En analys i enlighet med en teori hemmahörande i en synlig pedagogik hade resulterat i
en annan uppfattning om läsundervisningen i denna barnskola.
214 Vygotsky, L.S. 1978. Mind in society: The development of higher psychological
processes. (M. Cole, V.J. Steiner, & E. Souberman, Eds.) Cambridge, MA: Harvard
University Press, s 117-118.
215 Wells, 1996.
216 Vygotsky, L.S. 1987. Thinking and speech. In R.W. Rieber and A.S. Carton (Eds.) The
collected works of L.S. Vygotsky. Vol.1: Problems of gen eral psychology. New York: Ple
num. s 213.
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Detta kan tyda på att undervisningen också skulle kunna se annorlunda ut i
andra åldrar. Andra forskare, Stahl och Miller217, för ett sådant stadieresone
mang om läsundervisningen, när de menar, att i den kognitiva fasen i barnets
läsutveckling som äger rum under förskoleåren och då barnet blir medvetet
om läsningens funktion, fungerar whole language-metoder bäst, beroende på
att dessa metoder liknar de naturliga situationer, när läsbeteenden börjar
framträda hos barnen. En direkt undervisning av ljud-symbolrelationen
krävs emellertid därefter, när barnet insett läsningens funktion.
Meningsfullheten i texterna är särskilt betydelsefull för barn som börjar
skolan utan att ha kommit i kontakt med text. Dessa upplever först text som
icke förbunden med verkligheten. Relationerna mellan det skrivna språket
och vardagsspråket måste läras ut till dessa elever. Det kan ske, genom att
texterna knyts samman med barnens vardagliga liv. På så sätt byggs förstå
else för vardagliga begrepp upp. Dessa vardagsbegrepp sätts sedan i förbin
delse med skrivsystemet i en kontext av gemensam social användning.218
Meningsfullhetens betydelse betonas av många forskare oberoende av te
oretisk utgångspunkt vad gäller läsprocessen, dock av delvis olika anled
ningar. Medan somliga menar att en god läsförmåga först och främst innebär
att använda syntaktisk och semantisk redundans219 i texten för att generera
hypoteser om den mötande texten och att läsundervisningen av den anled
ningen bör uppmuntra eleverna att använda kontexten för att identifiera ord,
det vill säga att gissa ord med utgångspunkt från den tidigare lästa texten220,
så anser andra, att meningsfullt läsande är viktigt för att motivera eleven att
läsa mycket och därmed utveckla en automatiserad avkodningsfunktion.221
Vidare är meningsfullheten av vikt, för att eleverna så tidigt som möjligt i
sin läsinlärning ska erfara, att läsning är en konstruktiv process. 222 Den
litteraturbaserade och individualiserade läsundervisning som det i denna
barnskola är fråga om kräver, att eleverna läser mycket. Det innebär att ett
stort utbud av barnböcker i olika svårighetsgrader behövs och att personalen
själv har kännedom om barnlitteratur, för att kunna hjälpa eleverna hitta
lämpliga böcker, såväl när det gäller deras läsintresse som läsförmåga. En
kätundersökningen av barnskoleelevernas attityder till läsning och deras
Stahl, S. & Miller, P.D. 1989. Whole language and language experience approaches for
beginning reading: A quantitative research sy nthesis. Review of Educational Research.
No. 59. s 87-116.
218 Tharp & Gallimore, 1988. s 106.
219 Redundans=överskottsinformation.
220 Se Goodman, K. S. 1967. Reading: A psycholinguistic guessing game. Journal of
Reading Specialist, 6: 126-135. eller Smith, F. 1988. Understanding reading, 4th ed.
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
221 Utveckling av ordigenkänningsförmåga kommenteras ytterligare i beskrivningen av
Åskolans läsundervisning och de två teoretiska modellerna för läsprocessen i kapitel 2 i
avsnittet Analysarbete och analytiska begrepp.
222 Goodman, 1967.
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läsvanor tyder på, att eleverna tycker om att läsa och att de läser mycket. Att
eleverna bor på landsbygden och att några bor på långt avstånd från kamra
ter kan eventuellt inverka på läsvanorna. Den åldersgrupp elever som var sju
år och hade gått i barnskolan ett år när denna undersökning startade är bättre
läsare och uppvisar också bättre läsvanor och en mera positiv attityd till
läsning, än vad de yngre kamraterna i barnskolan gör, när de är lika gamla.
Om den högre läsförmågan bidragit till att eleverna i fråga läser mycket eller
om det är så, att eleverna uppnått en bra läsförmåga, beroende på att de läser
mycket går inte att säga. En reciprok relation torde föreligga mellan läsvanor
och läsförmåga. Eleverna kom också igång med läsningen snabbt och
började med sin bokstavs/ljudinlärning som sexåringar. De har således
utvecklat sin läsförmåga under mer än två läsår.
Att inte använda en läsebok i läsundervisningen är förenligt med den
osynliga pedagogiken, då läseboken representerar stark klassifikation och
stark inramning. Det är också förenligt med åsikten i en top down-orienterad
läsundervisning, där betydelsen av formella program och standardiserade
material anses kraftigt övervärderad.223 Vygotsky företrädde också en sådan
uppfattning. Han kritiserade traditionell undervisning för att ha en atomistisk
syn på lärande. Uppsplittring i skolämnen och uppdelning av innehållet i det
enskilda ämnet ansåg han bidra till att förta meningen med undervisningen.
Kunskap får, enligt Vygotsky, inte överföras isolerat. Kunskap kan bara ge
mening och skapa motivation om den ingår som en del i en helhet.224 Följ
aktligen är det också förenligt med grundtanken i LTG, som inte har någon
preciserad inlärningsgång och tillhörande lärobok, utan där läraren avgör
utifrån sin elevkännedom, vad enskild elev ska arbeta med. En sådan individualisering i barnskolan, liksom användningen av olika läromedel (även för
elever i samma ålder), osynliggör såväl ämnets karakteristika som elevernas
skilda färdighetsnivåer. Den handledande lärarrollen bidrar också till detta.
Samtal i grupp är en dagligen återkommande aktivitet i barnskolan.
Ibland är samtalet underlag för en gemensam diktering, enligt LTG:s prin
ciper. Att stimulera till sådan kommunikation eleverna emellan överens
stämmer också med Vygotskys teori. Genom att delta i aktiviteter som ford
rar kognitiva och kommunikativa funktioner dras barnen med i använd
ningen av dessa funktioner på sätt som stöttar och fostrar dem.225 Kognitiva
och kommunikativa färdigheter visar sig, enligt Vygotsky:

Smith, 1971.
Bråten, I. & Thurmann-Moe, A.C. De n närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för
pedagogisk praxis. I Ivar Bråten (red.) 1996. Vygotskij och pedagogiken. Utgiven av:
Cappelen Akademisk Forlag as, Oslo. För den svenska utgåvan: Lund: Studentlitter atur
1998, s 106.
225 Goodman. 1967.
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twice, or in two planes. First it appears on the social plane, and then
on the psychological plane. First it appears between people as an interpsychological category, and then within the child as an intrapsychological category.226
Alla barn har inte lika mycket erfarenhet av text, när de börjar skolan. De
som saknar denna erfarenhet fordrar därför konversationsutvecklande samtal
som en rutin i klassrumsundervisningen.227 Att i dessa sammanhang anknyta
till elevernas tidigare erfarenheter som sker i samtalssituationer med sex
åringarna i denna barnskola underlättar deras möjligheter att vara aktiva i
samtalen. Utmaningen för skolan är, enligt Vygotsky, att förstå de kulturellt
betingade kunskaper som barnet har med sig när det börjar skolan och bygga
på detta. Det kan bli ett värdefullt bidrag till undervisningen och leda till att
denna blir effektiv.228
Skolan får därvid inte förringa barnens språk. Enligt Vygotsky har var
dagsspråket stor betydelse för inlärning av akademiska be
grepp/fackbegrepp. Vardagsspråkets informella, spontana begrepp lärs in
induktivt genom sociala kontakter, i fri lek och organiserade aktiviteter, me
dan akademiska begrepp/fackbegrepp eller vetenskapliga begrepp lärs in
deduktivt genom begreppsgeneraliseringar. Dessa båda begreppsformer på
verkar varandra i utvecklingen. Vygotsky säger:
In working its slow way upward an everyday concept clears a path for
the scientific concept and its downward development.129
Vardagsspråket spelar således en stor roll för inlärning av vetenskapliga
begrepp. Det råder en ömsesidig påverkan mellan de båda språkvarianterna.
Förhållandet är komplementärt. Dock, för att eleverna ska tillägna sig de
akademiska begreppen krävs därtill inlärningsbefrämjande undervisnings
situationer 230 I den pedagogiska praktiken suddas gränserna mellan var
dagsspråk och skriftspråk ut och d ärmed den starka klassifikationen mellan
dessa, som Bernstein talar om.
I whole language-metoder sammankopplas språk, begreppsbildning och
kommunikation med läsinlärningsprocessen. Barnet utvecklar spontant be
grepp i kommunikation med kamrater och lärare. När barnet börjar skolan,
Vygotsky. 1978. s 128.
Tharp & Gallimore, 1988. s 104.
228 John-Steiner, V. & Mahn, H. 1996. Sociocultural Approaches to Learning and Develop
ment: A Vygotskian Framework. Edu cational Psychologist, vol. 31, No 3/4, Summer and
Fall, 1996. s 191-206.
229 Vygotsky, L.S. 1988. Thought and Language. Edited by Kosulin, Ales. Cambridge: MIT
Press, s 194.
230 Qzerk, K.Z. Olika språkuppfattningar, begreppsteorier och ett u ndervisningsteoretiskt
perspektiv på skolämnesinlärning. I Ivar Bråten (red.) 1996. s 98.
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startar det med en språklig grund, som formats i hemmet i interaktion med
vuxna bl a i samband med högläsning för barnet. Dessa tidiga erfarenheter
är starkt relaterade till barnets läs- och skrivförmåga. Högläsning för barnet
ger det erfarenheter av "dekontextualiserat språk" som antas vara en kritisk
faktor för läsinlärningen. Sådant språk är mer abstrakt, går utanför här-ochnu-situationen, och används exempelvis när tidigare händelser ska relateras
till nuvarande situation. Det är den typ av språk som barnet måste utveckla
inför läsinlärningen. Flera exempel på att stärka dekontextualiserade språk
liga färdigheter visar sig i barnskoleundervisningen. Eleverna berättar om
sig själva samt återberättar sagor och upplevelser. Över huvud taget är upp
muntran till verbal aktivitet stor och strävan att skapa en kontext som sti
mulerar till utveckling av skriftspråkliga färdigheter är i linje med
Vygotskys syn på lärande.231
Den uppläggning av läsundervisningen som denna barnskola uppvisar
grundar sig på uppfattningen, att elevernas läsfärdigheter utvecklas spontant,
när de läser på egen hand. Även detta överensstämmer med de inlärningsteo
rier som den osynliga pedagogiken omfattar. Dessa har bl a de t gemensamt,
att inlärning förklaras som en tyst och osynlig process, ett förlopp som inte
underlättas av uttrycklig, synlig kontroll.232 I den osynliga pedagogiken är
lärarens kontroll av barnet underförstådd, ej uttalad. Någon form av lärarkontroll torde dock vara av vikt speciellt i undervisning där elevens frihet är
stor. Det borde rimligen vara så, att med flera elevvalda aktiviteter, dvs en
mer komplex "social scen", desto större blir behovet av lärarkontroll 233 Till
detta kan tilläggas att lärarens insikt om elevens färdighetsutveckling samt
starka och svaga sidor i läsförmågan är synnerligen viktig, så att en adekvat
handledning kan ges till eleven. Somliga elever kan också behöva en struk
turerad och sekvensiellt uppbyggd läsundervisning, som komplement till
den ordinarie undervisningen. Sker inte detta är arbetssättet vanskligt för
elever med sv årigheter i läsning. Arbetssättet ställer således speciella krav
på läraren, när det gäller kunskap om läsutveckling samt kännedom om en
skilda elevers färdighetsutveckling. Sådan kännedom finns hos klassläraren.
Däremot förekommer ingen sekvensera i läsundervisningen och den struktur
som enskilda elever kan behöva försöker läraren ge i den individuella hand
ledningen. Dessutom bör en klasslärare kunna bedöma progressionen i klas
sens läsutveckling. Det är av vikt för att värdera effektiviteten i den egna
undervisningen och avgöra huruvida en förändrad diskurs i denna är befo
gad. Detta strider inte emot måttot att elever ska få utvecklas i sin egen takt.

Bråten & Thurmann-Moe, 1996.
Bernstein & Lundgren, 1983 . s 50.
233 Arfwedsson, G. 1994. Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av hu
vudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning. Didaktica 3.
Stockholm: HLS Förlag, s 113.
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Det individualiserade arbetssättet innebär, att elever i hög grad arbetar
självständigt. Effektiviteten i detta arbetssätt i jämförelse med att läraren
väljer och leder klassrumsaktiviteterna har debatterats inte minst när det
gäller läsundervisning. Det har visat sig, att i sådan undervisning, där läraren
ger instruktion och förbereder eleverna inför efterföljande aktiviteter genom
att till exempel gå igenom praktiska exempel, samt när uppföljning och re
petition ingår i undervisningen, lär sig eleverna mera i jämförelse med nä r
eleverna arbetar på egen hand.234 I läsundervisningen lär sig eleverna läsa
mest effektivt, när läraren genom en systematisk undervisning vägleder
eleverna och ger dem återkoppling på deras prestationer.235 Detta har förkla
rats med, att när läraren är aktiv och leder klassrumsaktiviteterna (i grupp
eller helklass) är eleverna mer engagerade, men de är däremot mindre enga
gerade när de arbetar ensamma eller ingår i en elevgrupp.236 Klassrum som
är lärarstyrda medför helt enkelt mera elevengagemang och bättre prestatio
ner. Förhållandet har visat sig vara detsamma, även om eleverna själva
väljer aktiviteter 237 Det leder fram till frågan vilken undervisning som bi
drar till de bästa elevprestationerna - den elev- eller lärarstyrda undervis
ningen - och
en problematisering av den "traditionella" bilden av demokratisk och
elevstyrd undervisning som självklart överlägsen den traditionella,
dvs lärardominerande. Ett dilemma i lärarkulturen framstår därmed
tydligt: det ideologiska trycket tycks, åtminstone delvis (och i va rje
fall tvä rtemot vad forskare ofta utgår ifrån) på många punkter stå i
motsättning till praktikens verklighet.238
Beaktas bör, att mycket av den forskning som rör "teacher effectiveness"
gjordes under sent 1970- och tidigt -80-tal. Liknande undersökningar skulle
eventuellt få ett annat utslag idag. Betydelsen av ett för eleverna menings
fullt innehåll i arbetsuppgifterna hade ännu inte vunnit terräng i skolan som
idag, en ur motivationssynpunkt viktig aspekt, när det gäller engagemanget i
skolarbetet. Graden av elevengagemang och arbetsdisciplin är i hög grad
Detta visade sig vid en summering av process-produktforskningen kr ing lärares beteende
och elevframgång. Se Brophy, J. & Good, T. 1986. Teacher behavior and student achie
vement. I MC Wittrock (E d.,) Handbook of Research on Teaching. London, New York:
Macmillan, s 328-375.
235 Brophy, J. 1980. Recent research on teaching. East Lansing: Institute for Research o n
Teaching. Michigan State University.
236 Gump, 1982. Omnämnd i Arfwedson, G. 1994. Nyare forskning om lärare. Didactica 3.
Stockholm: HLS Förlag.
2371 en översikt av forskning angående lärarstyrd undervisn ing framkommer ko nsistenta
resultat. Eleverna gör större framsteg, när läraren väljer och styr klassrumsaktiviteter na.
Se Rosenshine & Stevens. 1984. Classroom Instruction in Reading. I: P.D. Pearson (Ed.)
et.al. 1984. s 745-798.
238 Arfwedson, 1994. s 114.
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avhängigt uppgifternas karaktär. Vidare varierar det från lärare till lärare,
vilket arbetssätt som passar personen i fråga. Klassläraren i denna barnskola
har praktiserat det individualiserade arbetssättet i många år och visar prov på
en personligt grundmurad lärarstil. I lärarens motivering för det rådande
arbetssättet framgår, att hon tycker det ger den enskilde eleven ett större
pedagogiskt utrymme och tillåter individuella variationer mera än något
annat arbetssätt. Den osynliga pedagogiken ger eleven ett sådant pedago
giskt utrymme beroende på såväl den svaga klassifikationen som den svaga
inramningen.
Ytterligare förutsätter det individualiserade arbetssättet för att vara ef
fektivt en liten klass för att lärarna ska ha möjlighet till ofta förekommande
interaktioner med eleverna och kunna kontrollera deras självständiga ar
bete.239 Särskilt viktigt är detta i läsundervisningen, där en mycket funda
mental och viktig förmåga hos eleverna utvecklas. I en liten klass ges större
utrymme för läraren att interagera med eleverna under deras läs- och
skrivarbete. Läraren kan ge mera förstärkning och handledning, vilket har
betydelse för elevernas prestationsutveckling. Frekvensen av läsrelaterade
interaktioner mellan lärare och elever relaterar positivt till prestationer i
läsning och mängden lärarinstruktion har visat sig vara en central aspekt, när
det gäller förbättring av basfärdigheterna.240 Antalet vuxna på en elevgrupp
blir då en kritisk faktor. I denna barnskola har personalen löst problemet
genom samarbete under arbetspassen. Den svaga klassifikationen i
barnskolan medger stor flexibilitet, när det gäller personalutnyttjandet under
arbetspassen. Det ger en av lärarna möjlighet att handleda en enskild elev,
medan den andre läraren handhar övriga elever. Arbetssättet medför på så
sätt flera individuella lärar-elevkontakter än andra arbetssätt. Kontakten med
läraren är viktig, när elever stor del av undervisningstiden är knutna till in
dividuellt bänkarbete. Elevernas engagemang kan då sjunka. Lagarbetet i
denna barnskola ger möjlighet att ha uppsikt över detta, vilket är nödvändigt
för ett par elever som glömmer bort att arbeta ibland och söker sig till andra
aktiviteter. En elev behöver också på grund av ett funktionshinder ofta lärar
stöd i sitt självständiga arbete. Lagarbetet fyller härvidlag en viktig uppgift.
Kontrollen av elevernas arbete och det individuella stödet fungerar således
bra under rådande förhållanden. Lagarbete är effektivt, om det struktureras,
dvs om rollerna hos var och en i teamet under lektionen definieras och spé
cifieras samt om procedurer för hur klassrumsarbetet ska hanteras bestäms.
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Mera tid erhålles på så sätt till enskild handledning.241 Pedagogerna i denna
barnskola har utvecklat sina individuella roller i laget under de år de samar
betat, varför de ser ut att komplettera varandra. I den meningen är klass
rumsarbetet effektivt. Ändå får enskilda elever arbeta långa stunder på egen
hand. Som jag ser det skulle klassrumsarbetet troligen vara ännu effektivare
med en utförligare undervisningsplanering, utifrån en kontinuerlig översyn
av elevernas pågående arbete, så att instruktioner kunde ske i mindre elev
grupper och ansvaret hos de enskilda lärarna därvid göras upp i förväg.
Det individualiserade arbetssättet innebär, att eleven i hög grad lär sig
själv genom arbete med olika övningsuppgifter och genom att eleven arbetar
i sin egen takt, dvs eleven får ta den tid som han/hon behöver för att fullgöra
uppgifterna och tvingas inte hålla jämn takt med övriga elever. Samtidigt
som detta kan vara fördelaktigt för elever som behöver mer tid att internalisera kunskaperna, ligger en fara dold i arbetssättet. Om skolans ambition
beträffande enskilda elevers utveckling begränsas till att eleven ska få arbeta
och utvecklas i sin egen takt, finns risk att elevens färdighetsutveckling tar
längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till elevens inneboende
resurser och att eleven av den anledningen alltmer halkar efter sina kamrater
ju längre tiden går. Den individuella handledningen i elevens proximala
utvecklingszon blir i detta avseende av kritisk betydelse och ställer krav på
pedagogiskt adekvata insatser för att underlätta elevens kunskaps- och färdighetsutveckling. För elever med långsam läsutveckling eller elever i
riskzonen att utveckla svårigheter i sin läsning är detta ytterst väsentligt. Det
är inte minst viktigt av d en anledningen, att den strukturering som läraren
gör inför ett nytt inlärningsmoment med enskild elev i ett individualiserat
arbetssätt oftast blir mera kortfattad, än när denna sker med en mindre elev
grupp eller inför helklass. Eftersom flera elever väntar på lärarens hjälp eller
instruktion blir genomgången med en enskild elev av tidsskäl mera begrän
sad med färre exemplifieringar och sämre möjlighet att kontrollera om ele
ven förstått som följd.
En annan risk med ett arbetssätt där eleverna större delen av d agen arbe
tar självständigt är
...att klassrummet som socialt system reduceras till summan av en
skilda individer som alla "administrerar" sin egen inlärning. 242
Detta väcker frågan hur inlärning bör arrangeras. "Är inlärning en individu
ell eller en social praktik, eller omfattar den rent utav båda aspekterna"?243
Thomas, G. 1992. Effective Classroom Teamwork: Support or Intrusion? London: Routledge.
242 Carlgren, I. 1994. Från klassarbete till "eget arbete". Den tröga skolan oc h pedagogiska
modeflugor. PRAXIS nr 2/1994. s 9-14.
243 Selander, S. 1994. Om p edagogiska modeflugor och skolans arbetsformer. PR AXIS nr
2/1994. s 16-19.
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Medan inlärning naturligtvis i grunden är individuell, så föregår den ju inte i
ett isolat, utan tvärtom är det
...rätt uppenbart för de flesta av oss att inlärning försiggår i en social
miljö, med andra människor, vilket sätter vissa ramar för vad vi upp
märksammar, vad vi formulerar språkligt och hur vi lär oss .244
För att skolans arbetssätt ska passa flertalet elever, torde en variation av
arbetssätt vara nödvändig. Även för motivationens skull är detta viktigt.
Många elever har en stor inneboende lust att lära och tycker om att arbeta på
egen hand, medan andra elever är mera beroende av det sociala samman
hang, där eleven tillsammans med andra elever lär sig något nytt, i ord får
formulera den nya kunskapen och använda de nya begreppen. Den sist
nämnda aspekten är speciellt viktig för den språkliga utvecklingen men
också för den grundläggande läsinlärningen. För vissa elever kan det vara
förödande om undervisningen blir alltför "tyst". Det gäller de elever, som
behöver språklig stimulans, som behöver uppmärksamma hur ord och språ
ket överhuvud taget låter och används. Det individuella arbetssättet kan där
för med fördel kompletteras med gruppsamling för att ge eleverna möjlighet
till språkträning, gemensamma språkiakttagelser och kommunikation i
grupp. Vygotsky betonar också, att inlärning och utveckling är en social
process. Vid en extrem individualisering går eleverna miste om den kollek
tiva kraft det i inlärningshänseende kan innebära att i mindre grupper läsa
tillsammans, arbeta kring ett tema i grupp osv. I det kommunikativa per
spektivet är en långtgående individualisering därför en mindre god inlär
ningsmiljö.
Läraren nämner såväl fördelar som nackdelar med arbetssättet. En nack
del anser hon vara tendensen till läromedelsstyrning. En något ambivalent
inställning framträder, då läromedel används för att försäkra att eleverna
tillägnar sig de färdigheter de bör besitta. Förfaringssättet tyder på en under
visning i barnskolan som inte kan betraktas som renodlat osynlig. I stället är
den osynliga pedagogiken inbäddad i en synlig pedagogik. Begreppet fär
digheter som hör hemma i en synlig pedagogik finns under ytan i den osyn
liga pedagogik som tillämpas i barnskolan. Läromedelsanvändning blir lös
ningen för att försäkra eleverna färdigheter och hålla dem sysselsatta när
lärararens tid inte räcker till för att kontrollera deras inlärning. Ett annat
exempel på en underliggande synlig pedagogik framträder i den starka in
ramning som ger sig till känna i synnerhet i samband med elevernas själv
ständiga arbete, då bland annat några sexåringar som inte hunnit tillnärmel
sevis så många bokstäver som kamraterna, uppmanas planera in åtminstone
en bokstav i veckan på arbetskortet. Kontrollen från lärarens sida visar här
med, att den elevcentrerade undervisningen kan få ge vika tillfälligtvis, om
244
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den önskade effekten befaras utebli. Bernstein menar, att det ibland i lik
nande sammanhang händer, att en synlig pedagogik ersätter en osynlig pe
dagogik.245 "Den dolda läroplanen" i en osynlig pedagogik kan mycket väl
vara en synlig pedagogik, säger Bernstein, men resultatet blir troligen an
norlunda, när en pedagogik är inbäddad i en annan än om endast en av dem
är företrädd.246
Vad betyder då den praktiska pedagogikens utformning för eleverna vid
denna barnskola? Eleverna här kommer från en annan socialgruppsmiljö än
den som den osynliga pedagogiken var avsedd för.247 Personalen känner väl
till elevernas sociala bakgrund och har försökt beakta detta i läsundervisningen. Utformningen av l äsundervisningen har därför sin bakgrund i den
sociala kontext i vilken läsundervisningen ingår. Personalen är medveten om
att flertalet barn inte kommer från litterärt orienterade hem och berättar att i
byn fanns tidigare ett bibliotek som lades ner för några år sedan på grund av
en alltför låg lånefrekvens. Personalen vill mot bakgrund av detta utveckla
en vana hos eleverna att läsa och hade önskat en större medvetenhet hos
föräldrarna att läsa för barnen under uppväxtåren. En medvetenhet hos lä
rarna visar sig också beträffande elevernas behov av språkstimulerande åt
gärder. I detta sammanhang försöker de införliva elevernas vardagsvärld, i
samma anda som Bernstein. Den osynliga pedagogiken torde emellertid i
några avseenden lämpa sig för eleverna. Den elevcentrerade och individuali
serade läsundervisningen innebär, att eleverna i hög grad styr sin egen fär
dighetsutveckling. De arbetar i sin egen takt och väljer sina arbetsuppgifter i
hög utsträckning. Den anpassning av kunskapsinhämtandet till den enskilde
eleven som "det egna arbetet" ger utrymme för, bör vara till fördel för
eleverna i fråga, då tempot i skolan när det gäller kunskapsinlärningen,
enligt Bernstein, har drivits i alltför rask takt för att passa arbetarklassbar
nen.248. Däremot ger lågstadieläraren uttryck för, att kanske inte alla föräld
rar förstår det pedagogiska syftet med verksamhetens utformning, ett för
hållande som Bernstein påpekat.249
Den pedagogiska diskursen öppnar upp för elever som är motiverade av
skolarbete att utnyttja möjligheten att gå snabbt fram i sin färdighetsutveck
ling. Det finns därmed en risk, att glappet mellan de elever som redan kom
mit långt i sin läsutveckling vid s kolstarten under barnskoletiden ökar sitt
försprång till övriga elever och att en hög- respektive låggrupp i läsning
tidigt etableras. Arbetssättet har tydligen passat vissa elever som utvecklat
en bra läsförmåga enligt läsproven. Samtidigt kan ifrågasättas om arbetssät
Bernstein, 1990.
Bernstein, B. 1977. Class, Codes and Control Towards a Theory of Ed ucational Trans
missions. Vol. 3. 2nd edition. London: Routledge & Kegan Paul, s 143.
247 Bernstein & Lundgren, 1983.
248 Ibid.
249 Ibid.
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tet passat lika bra för de elever som visar en mycket långsam läsutveckling.
Kan det vara så att den diskontinuitet beträffande färdighetsutveckling som
föreligger i den osynliga pedagogiken till skillnad mot den sekvensiella
uppbyggnad av färdigheterna i den synliga pedagogiken inte varit till samma
fördel för dessa elever, något som Bernstein varnar för när det gäller arbe
tarklassbarnen. Den osynliga pedagogiken torde emellertid passat dem som
en mjuk övergång till skolan.
I en osynlig pedagogik är formerna för kontroll osynliga, då det inte som
i den synliga pedagogiken finns klara bedömningsprocedurer och en
"objektiv skala" med tydliga kriterier för bedömning av eleven i relation till
sin ålder och en "allmän standard". I en osynlig pedagogisk praktik gäller
det i stället för att relatera elevens prestationer till en statisk prestationsnivå
med avseende på ålder att bedöma den enskilde elevens närmaste utveck
lingszon och att beskriva individens kvalitativa förändring beträffande pres
tation. Eleven jämförs av den anledningen inte med andra barn i samma
ålder. I stället jämförs barnet med sig själv. Endast barnets egna utveckling
är intressant då varje barn anses vara unikt.250 Detta är vad läraren ger ut
tryck för, när hon säger att hon lyssnar in sig på var sexåringarna befinner
sig i läsutvecklingen och utgår i undervisningen från det de kan. På grund av
principerna i den osynliga pedagogiken är barnet inte medvetet om sin egen
prestationsnivå i förhållande till befintliga krav. Detta vet endast läraren. Det
innebär för barn i en osynlig pedagogisk praktik, att de bedöms med beak
tande av vad den sociala uppväxten betytt för deras språk och litterära erfa
renheter samt med beaktande av om barnet är en pojke eller flicka i motsats
till den synliga pedagogiken, där enskilda barn bedöms gentemot sin ålders
grupp oberoende av kön och social bakgrund. Det betyder också, att barnets
förvärvsprocess av kunskaper och färdigheter fokuseras. I stället för pro
dukten - prestationsnivån hos barnet - blir tillägnandet och förutsättning
arna för dessa viktiga. Sådana aspekter som motivation, affektiva, kognitiva
och lingvistiska aspekter fokuseras hos eleven. Ett par elever i denna
barnskola kan inte jämföras med andra elever i samma ålder av framför allt
kognitiva skäl. Däremot finns det all anledning att för deras läsinlärning och
den läsundervisning de ska ingå i utgå från att många elever troligen har
mycket begränsade litterära erfarenheter, att de vuxit upp på landsbygden
och flera elever utan kamrater på nära håll.
Den formella kontroll med hjälp av en läsdiagnos som genomförs i
barnskolan, är en konsekvens av de sekvenseringsregler, som gäller i det
allmänna skolväsendet. Detta är också en eftergift från den osynliga peda
gogikens håll och innebär således en motsättning mellan den synliga peda
gogik som skolväsendet färgas av och den osynliga pedagogik som finns
inom barnskolan. Även om styrdokument från skolmyndigheter på olika
nivåer talar om att "eleven ska få utvecklas i sin egen takt", så ligger ändå
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ett ansvar hos skolmyndigheterna att kontrollera kunskaps- och färdighets
nivån hos landets elever. Detta kommer till uttryck på nationell och lokal
nivå genom de nationella utvärderingarna. I denna kommun torde syftet med
den läsdiagnostisering som åvilar skolenheterna delvis vara ett annat, nämli
gen att fästa uppmärksamhet på de elever som utvecklas långsamt i läsning.
Det ankommer då på personallaget att avgöra, om de elever som utvecklas
mycket långsamt, får den undervisning och det lärarstöd de behöver för att
utvecklas maximalt i förhållande till sina inneboende resurser i undervis
ningen.
Den pedagogiska praktik som äger rum i barnskolan överensstämmer i
hög grad med Vygotskys ta nkar om undervisning. Detta är emellertid lärar
na omedvetna om. Undervisningen har formats utifrån åsikter om läsundervisning och de erfarenheter framför allt lågstadieläraren har fått under sina
tidigare år som lärare. En teori om undervisning har på så sätt omedvetet
utvecklats hos läraren. Möjligtvis hade en insikt om undervisningsteorier lett
till en likartad pedagogisk praktik, men troligtvis hade utvecklingen gått
snabbare. Liksom övriga lärare uttalar klassläraren i denna barnskola positi
va s ynpunkter om undervisningsprocessen. Ett visst subjektivitetsproblem
ger sig till känna. Det är lätt att tycka att den egna undervisningen är bra, om
man trivs med, hur den genomförs. Därför kan det också te sig onödigt att
förändra en verksamhet. Emellertid nämner läraren en svaghet i undervis
ningen. Eleverna måste ibland öva sina färdigheter i arbetsböcker. Detta
strider mot lärarens uppfattning, men hon har ingen lösning på problemet.
Läraren har också klart för sig, vad hon grundar sitt tänkande om läsundervisning och inlärning på. Hur detta passar de elever som finns i barnsko
lan är en annan viktig aspekt, so m måste beaktas. Att övergången till skolan
ska bli så mjuk som möjligt har varit en strävan, som format barnskolans
kontext. En tidig institutionalisering har försökt undvikas. Dekontextualiseringen för dessa barn blir därmed begränsad, men samma sak gäller också
rekontextualiseringsprocessen, som för dessa barn blir mer utdragen och
senare än vad som gäller i övriga barnskolor. Därmed uppstår frågan, om
detta ger en långsammare inlärning än för eleverna i övriga barnskolor eller
om en långsam rekontextualiseringsprocess är nödvändig för barn med be
gränsad kodorientering med sig hemifrån, dvs en kodorientering begränsad
till deras speciella erfarenheter.
Klassifikation och inramning varierar något även i denna barnskola. Den
pedagogiska praktiken kännetecknas vare sig av någon renodlad synlig eller
osynlig pedagogik, vilket framgår av nedanstående tabell.
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Tabell 6. Klassifikationens styrka i Rödå skola med avseende på olika aspekter.
Principer
för klassifikation
b

Aldersgruppering
Uppdelning mellan ämnen
och verksamhetsområden
Arbetsdelning mellan yrkes
professioner
Uppdelning av lokaler för
olika ändamål

Stark

Svag
genomgående svag
svag
svag

huvudsakligen stark

Kommentar: En svag klassifikation framträder beträffande såväl elevgruppe
ring, arbetsfördelning i personalgruppen samt åtskillnad mellan ämnen. En
svag klassifikation visar sig även mellan lärare och elever.
Inramningen i barnskolan visar på större variation. Se nedanstående tabell.
Tabell 7. Inramningens styrka med avseende på olika aspekter.
Principer för inramning
Kontroll över överföringsoch förvärvsprocessen
Kontroll av elevernas läsutveckling

Uppläggning av läsundervis
ningens innehåll
Tempo i undervisnings-pro
cessen

Stark

Svag
svag

stark med avseende
på diagnos av läsfärdigheten

svag med avseende på att
färdighetsinlärning är
underordnat ett menings
fullt arbete samt avsakna
den av en läslära
övervägande svag
svag

Kommentar: Inramningens styrka varierar i undervisningen. En svag inram
ning ger sig till känna i aspekter som har att göra med läsundervisningens
innehåll. Färdigheter är exempelvis i hög grad underordnade ett meningsfullt
arbete. Även huruvida eleverna ska kunna arbeta i sin egen takt och påverka
sitt eget arbete är inramningen svag.
Hur ska barnskolans undervisningsresultat värderas, när detta sätts in i ett
kontextuellt perspektiv? Eleverna i den äldre åldersgruppen har erhållit höga
resultat på proven. Det är en prestationsmässigt homogen elevgrupp. Det är
däremot inte den yngre elevgruppen. Där finns en betydande spridning inom
gruppen med avseende på såväl kognitiv som språklig utvecklingsnivå. Flera
elevers litterära erfarenheter bedöms som mycket begränsade. Samtidigt
som den frihet den pedagogiska praktiken ger utrymme för i barnskolan har
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varit nödvändig för denna elevgrupp vid skolstarten har den eventuellt på
sikt inte varit lika förmånlig för alla elever. Arbetssättet kan göra elever med
svårigheter att arbeta på egen hand mycket beroende av läraren för sin pres
tationsutveckling. I ett individualiserat arbetssätt blir emellertid lärarens
instruktion av tidsskäl oftast kortfattad. Eventuellt hade elever med låga
resultat uppnått en högre prestationsnivå om den individuella handledningen
kombinerats med gruppundervisning i syfte att vinna tid och effektivisera
lärarens undervisning. Däremot har arbetssättet tydligen varit gynnsamt för
elever som motiverats av den frihet till eget val av arbetsuppgifter som ge
nomsyrar läsundervisningen. Förhållandet mellan de båda åldersgruppernas
prestationsskillnad utgör ett exempel på hur två små elevgrupper vid en och
samma skola kan vara varandra olika och arbetssättet behöva varieras bero
ende på de elever som undervisningen vänder sig till.
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Åskolan
Denna barnskola är belägen i en tätort med knappt 6000 invånare. Det är den
enda av barnskolorna i detta material som startats på initiativ av personalen.
Detta skedde efter det att Riksdagen fattat beslut om flexibel skolstart för
sexåringar och frågan väckts från föräldrahåll vid ett föräldramöte på dag
hemmet i tätorten vad skolan hade att erbjuda sexåringarna. På initiativ av
några lärare startades en studiecirkel på skolan för förskollärare och lågsta
dielärare. Litteratur om sexåringen införskaffades och vid studiecirkelträf
farna diskuterade lärarna hur man skulle kunna arbeta med sexåringarna i
skolan. Diskussionerna resulterade i en organisationsmodell som utgjorde
underlag för en begäran hos kommundelsnämnden att få starta ett projekt
med åldersintegrerad verksamhet i skolan för sex- och sjuåringar. Projektet
började läsåret 1993/94 och löpte över ett år. I verksamheten ingick 12 sex
åringar och 24 sjuåringar. Personalen bestod av en lågstadielärare, en för
skollärare med 18 veckotimmars tjänstgöring och två fritidspedagoger mot
svarande knappt två heltidstjänster. Dessutom ingick ytterligare en lågsta
dielärarresurs med 10 veckotimmars tjänstgöring i barnskolan. Omfattning
en av den personella resursen förändras år från år beroende på elevantalet i
barnskolan.
Efter projektårets slut ansökte personalen om att få permanenta organisa
tionsmodellen inför kommande läsår. Kommundelsnämnden ställde sig po
sitiv till detta då förskolan saknade lokaler till alla sexåringar som skulle ha
heldagsomsorg. På det sättet behövde förskolan inte hyra extra lokaler. Sedemera fattade kommundelsnämnden beslutet att sexårsverksamheten skulle
lokalintegreras i skolan då förskolans lokaler fortsättningsvis skulle behövas
till övriga barngrupper. Så småningom skulle också samverkansformer med
lågstadiet utvecklas.
Personalen utformade organisationsmodellen och de pedagogiska målen
utifrån intryck som de fick vid stud iebesök i andra barnskolor och en kort
fortbildningskurs angående samverkan mellan förskola och skola. En ar
betsplan utarbetades även för verksamheten och föräldrarna till de blivande
sexåringarna bjöds in till information.
Läsåret 1994/95 när jag stiftar bekantskap med verksamheten finns för
utom de sedan föregående läsår 36 eleverna också 15 nya sexåringar i
barnskolan. Därmed ingår tre åldersgrupper av elever i barnskolan, sex-, sjuoch åttaåringar. Arbetslagsresursen har utökats något och består nu av två
lågstadielärare, en förskollärare och en fritidspedagog. Personalen har för
hoppningar om att verksamheten läsåret 1995/96 ska vara utbyggd till 60
barn i fyra åldersgrupper.
Barnskolan inryms i en större skola med såväl låg-, mellan- som högsta
dium. De lokaler barnskolan förfogar över består av totalt fyra rum, tre
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klassrum och en fritidslokal belägen i en fristående liten villa på skolgården,
kallad "gula villan". Två klassrum ligger på var sin sida av ett kapprum med
egen ingång. De fungerar som ämnesrum, ett för enbart matematik, det
andra för svenska. Det tredje klassrummet ligger i en korridor längre bort.
Där äger alla förskolepedagogiska aktiviteter och barnskolans samlingar
rum. Även dramaövningar och rörelse förläggs till detta rum. I hemvistet,
fritidslokalen i "gula villan" sker nästan all praktisk och skapande verksam
het. Personalen tycker att det ur arbetssynpunkt är en nackdel att lokalerna
inte är belägna intill varandra. En positiv effekt av att eleverna ibland måste
förflytta sig mellan lokalerna har lärarna emellertid upptäckt. Eleverna har
blivit kavata och frimodiga.
Barnskoleverksamheten innebär att sexåringen erbjuds ett år med skolförberedande verksamhet och är därför inte inskriven i skolan. Undervis
ningen i barnskolan bedrivs i såväl åldershomogen som åldersintegrerad
grupp och anpassas till barnens mognad och behov. Personalen bestående av
förskollärare, lågstadielärare och fritidspedagog planerar arbetsveckan till
sammans men ansvarar för var sin elevgrupp under arbetspassen. Eleverna
delas in i familjegrupper, cirkeln, kvadraten, rektangeln och triangeln. Dessa
grupper utgörs av könshomogena grupper, således pojk- eller flickgrupp,
med barn i åldrarna sex, sju och åtta år. Ändamålet med denna gruppindel
ning är att flickorna ska bli trygga och starka i sin identitet. I könsblandade
grupper tycker lärarna att flickorna ofta får stå tillbaka för pojkarna. De blir
eftergivna och tystlåtna. Syftet är att ge social kompetens, stärka självförtro
endet och självkänslan. Grupperna cirkulerar enligt ett veckoschema, så att
samtliga grupper möter var och en av personalen enskilt en eller ett par ar
betspass under veckan. Före och efter skoldagens slut deltar barnen i fritids
verksamheten på skolan, om hemmet önskat sådan skolbarnsomsorg.
Skoldagen börjar kl 8.10 och slutar för sexåringarnas del kl 11.20 då öv
riga elever har lunch. Sjuåringarna och åttaåringarna slutar skoldagen kl
13.00. Varje dag inleds med ett arbetspass som omfattar 50 minuter i ålders
homogena grupper. Personalen anser, att det är nödvändigt att åldersgrup
perna får träffas tillsammans ibland för att även utveckla en gruppidentitet
med sina jämnåriga. Övrig tid av dage n är eleverna i åldersintegrerade grup
per och arbetar självständigt enligt en veckoplanering. Sexåringarna har
under dagens första arbetspass antingen förskoleaktiviteter eller skapande
verksamhet medan sju- och åttaåringarna under motsvarande tid har ämnes
studier, svenska eller matematik, i åldershomogena grupper. Sjuåringarna
har några dagar i veckan förskolepedagogisk verksamhet eller fritidsverk
samhet under detta arbetspass medan åttaåringarna har skapande verksamhet
i gula villan. Efter detta inledande arbetspass träffas samtliga barn i sam
lingen under 20 minuter för gemenskap och samhörighet i hela barnskole
gruppen. Samlingen tjänar också syftet, att alla elever ska få samma infor
mation om till exempel vad som ska hända under dagen eller den närmaste
tiden. Samligen avslutas med att barnen sjunger tillsammans, lyssnar på en
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dikt och läser en rörelseramsa. Sedan går eleverna till de åldersintegrerade
grupperna för ett nytt arbetspass. En grupp stannar i rörelserummet hos
förskolläraren, en annan grupp går till fritidslokalen och de två resterande
grupperna till vardera klassrummet hos lågstadielärarna för svensk- eller
matematikundervisning. Efter 50 minuters arbete är det rast och fruktstund
och därpå följer ytterligare ett arbetspass, då eleverna fortsätter det arbete de
påbörjat lektionen före rast. Det innebär att eleverna arbetar med samma typ
av aktivitet eller arbete för skolan osedvanligt lång tid. Under arbetspasset
efter lunch har sju- och åttaåringarna antingen religion, engelska, gymnastik,
bad eller klassråd i åldershomogena grupper igen. Ibland är det
"redovisningar" på biblioteket. Då berättar eleverna för varandra om böcker
de läst.
De övergripande målen med den pedagogiska verksamheten är, förutom
att eleverna ska få arbeta i egen takt, att eleverna ska lära sig samverka och
hjälpa varandra på ett naturligt sätt. Andra mål är, att alla barn ska utveckla
självförtroende genom att ingen ständigt behöver vara svagast i elevgruppen.
Ytterligare mål är att utveckla självständighet hos eleverna samt att stödja
barnens sociala utveckling. Sådana mål ska nås genom att utveckla goda
baskunskaper hos eleverna och genom att eleverna får ingå i grupper med
barn i olika åldrar, där äldre elever kan vara förebilder och normbildare.
Dessutom vill personalen skapa ett mjukare arbetsklimat i klassrummet och
utveckla kontakten med föräldrarna. Trygghet i skolan och i elevgruppen är
ett mål, som personalen försöker verka för genom att utveckla fadderverk
samhet och jämställdhet mellan pojkar och flickor. Ett annat övergripande
mål är ansvar för det egna arbetet. Eleverna är också indelade i ansvarsgrup
per med sådana uppgifter som att hjälpa till med serveringen av maten, städa
upp efter lunchen, vattna blommorna m m. En långsiktig strävan är, att ele
verna ska lära sig söka kunskap. Därför består orienteringsämnet av tema
arbeten, då eleverna "forskar" i mindre grupper. I ett av klassrummen finns
förslag på "forskningsämnen" som kommer till användning om inte eleverna
har egna förslag och fackböcker om djur, natur, uppfinningar m m. Arbetet
redovisas skrifligt. En muntlig redovisning sker också för klasskamraterna
på särskild avsatt tid under veckan. Det finns alltid någon eller några grup
per som har arbeten att redovisa vid dessa tillfällen.
Personalen menar, att de försöker tillämpa ansvarspedagogiska principer
som riktlinjer i verksamheten. Sådana principer är bl a, att de vuxna ska vara
tydliga och konsekventa ledare, som ställer krav på barnen. Dessutom ska
barnen stimuleras att själva fundera ut vad de ska arbeta med. De uppmanas
att prova själva och tänka ut egna lösningar innan lärarna hjälper till.
En tydlig avgränsning mellan olika yrkesroller framgår i fördelningen av
arbetet personalen emellan beroende på yrkesprofession och i åtskillnaden
mellan förskole- respektive fritidsverksamhet och skolämnen såväl beträf
fande skoldagens arbetspass som skilda lokaler för dessa olika verksamhets
former. Fritidspersonalen ansvarar för skapande praktisk verksamhet i "Gula
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villan". Förskolläraren ansvarar för lek, drama och medveten rörelseträning i
rörelserummet. Lågstadielärarna har delat upp arbetat mellan sig så att en
har ansvar för matematik och orienteringsämnet i matematikrummet och den
andra läraren av läsundervisning och annan svenskundervisning i
svenskrummet. Personalen planerar gemensamt för varje vecka vad som ska
ske i undervisningen i stort. Därefter planerar var och en för sitt ansvarsom
råde.
Organisationen i barnskoleverksamheten påverkas och begränsas av de
förutsättningar som gäller beträffande lokaler till förfogande. Genom att inte
samtliga lokaler finns i anslutning till varandra är flexibla elevgrupperingar
inte möjliga under arbetspassen. Det innebär också, att var och en av perso
nalen måste knytas till en viss elevgrupp under arbetspassen. Spontana änd
ringar i den planerade verksamheten är därför sällsynta, liksom ändrade
elevgrupperingar. Schemat över skoldagen måste därmed noggrant planeras,
när det gäller var olika aktiviteter ska äga rum och vilken elevgrupp som ska
vara i respektive lokal.
Eleverna i barnskolan kommer uteslutande från socialgrupp två och tre.
Fäderna representerar sådana yrkesgrupper som exempelvis ingenjörer,
elektriker och murare. Andelen socialgrupp 2-föräldrar är något större än vid
de övriga skolorna.
Verksamheten vid denna barnskola har utformats inom en fast och tydlig
organisatorisk struktur, vilket framträder beträffande skoldagens utformning
och arbetsfördelningen i personalgruppen. Organisationsmodellen grundar
sig på åtskillnad av pedagogiska verksamhetsområden och olika skolämnen.
Fördelningen av ansvar i personalgruppen har skett i enlighet med personer
nas skilda yrkesprofessioner och kompetenser. Barnskolans lokaler används
för speciella ändamål och klassrummen fungerar som ämnesrum. Skoldagen
har en schemauppläggning, som för varje arbetspass tydligt anger skolämne
eller annan pedagogisk verksamhet för elevgrupperna separat samt av vem
undervisningen handhas. Varje lärare har sitt ansvarsområde eller skolämne
och sin egen lokal. Grupperingen av eleverna varierar under skoldagen. I
huvudsak är eleverna åldersintegrerade och könsgruppering gäller då också
som princip för gruppindelning av eleverna.
Arbetsfördelningen i personalgruppen har lett till att åldersgrupperna
ibland segregeras och undervisas i åldershomogena grupper. Det medför att
undervisningen vid dessa tillfällen specifikt riktas till en åldersgrupp och
kan vända sig till gruppen som helhet. Personalen anser det också värdefullt
att eleverna ibland enbart träffar kamrater i samma ålder.
De åldershomogena arbetspassen med sexåringarna handhas av förskollä
raren. Liksom skolförberedande undervisning ingår då friare aktiviteter av
olika slag. I sådana sammanhang övas elevernas kreativa, sociala och moto
riska förmågor. Leken har sin naturliga plats i förskolepedagogiken. Ibland
får barnen leka fritt en stund, men ofta är leken styrd och organiserad, för att
barnen genom leken ska lära sig sådana sociala regler som samförstånd,
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ömsesidighet och turtagande. Lika naturlig som leken är rörelse i förskole
pedagogiken. Den går som en röd tråd i sexåringarnas skolvistelse och är
oftast även den planerad av läraren. Av den anledningen går rörelseövning
arna under benämningen "medveten rörelseträning". Målet är att barnen ska
träna alla rörelsemönster genom att åla, hoppa, krypa, balansera, springa och
rulla. Detta sker inomhus och även utomhus när vädret tillåter. Ett annat mål
är att barnen ska uppleva glädje i att röra på sig. Innehållet i den medvetna
rörelseträningen varierar och växlar mellan rörelselekar, klappramsor, fing
erlekar, rörelsesånger, rytmik, danslekar, utelekar. Vidare förekommer rö
relse även i samband med gymnastik och bad. Sådana övningar stärker bar
nens kroppsuppfattning och självförtroende, anser förskolläraren. Förutsätt
ningar för inlärning bör också skapas, menar hon, då samarbets- och kon
centrationsförmåga tränas i lekarna. Rytmikövningar kombineras ofta med
rörelseövningarna. Under vårterminen införs en speciell sorts rörelseövning
ar som har till syfte att utveckla framför allt den finmotorik som krävs vid
textning och skrivning. Detta går under benämningen "skrivdans" och öv
ningarna sker till musik.
Den skolförberedande verksamheten är mångfasetterad och innefattar en
mängd aktiviteter som tjänar olika syften. I åtskilliga sammanhang kan ett
läsförberedande syfte anas till exempel när veckans aktuella tema behandlas.
Samtalet i helgrupp i dessa sammanhang har syftet att öva barnens be
greppsliga och språkliga förmåga och barnen stimuleras att fundera över det
aktuella ämnet. Det kan röra sig om sådana ämnen som "Att vara en bra
kamrat", "Människor på jorden. Likheter och olikheter", "Invandrare och
flyktingar". När samtalen har ett speciellt tema kan läraren i förväg planera
vilka nya begrepp som ska tas upp till förklaring och i vilket avseende ele
vernas språkliga förmåga ska observeras.
En annan språkstimulerande aktivitet är berättarstunden. För att göra
dessa tillfällen speciella och "högtidliga" får den elev som vill berätta om
något sätta sig på "berättarstolen" medan övriga elever sitter på golvet. Ar
rangemanget har fört med sig att eleverna är mera uppmärksamma mot den
som sitter på berättarstolen och samtliga elever vill gärna berätta. Den elev
som berättar uttrycker sig också mera överlagt och utförligt än vad som sker
i spontant tal.
Under senare hälften av höstterminen införs språklekar i sexåringarnas
läsförberedande undervisning. Dessa inleds med övningar att segmentera
stavelser i ord och eleverna får börja med att klappa takten till kamraternas
namn. Dessa övningar pågår ett par veckor och övergår därefter i rimöv
ningar. Förskolläraren menar, att rimövningar måste ingå i undervisningen
under en längre tidsperiod, för att alla elever ska behärska rimkonsten och
eftersom eleverna brukar tycka att rimövningar är roligt, tröttnar de inte
heller så fort på dessa. Förskolläraren varierar olika typer av aktiviteter, som
alla går ut på att rimma. En gemensam språklek inleder övningsstunden.
Ibland sjunger gruppen en sång, där texten rimmar och avslutningvis får
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eleverna ett arbetsblad med rimövningar. Dessa övningar kan bestå i att rita
rimord till exempelvis en sax och en mus. Flera elever skriver orden i stället
för att rita. Det blir inte alltid rätt stavat, men huvudsaken är att de kan hitta
rimord. En annan gång får eleverna själva på ett blankt papper rita saker som
rimmar. En flicka ritar en brud med en slöja och ett barn med en blöja. En
pojke ritar en anka på en planka och en katt i en hatt. Läraren skriver rimor
den på papperet åt elever som önskar det. Några barn har förvånansvärt
snabbt lärt sig att känna igen rimord och klarar också av att sjäva hitta på
nonsensord som rimmar.
När det fonologiska provet251 och den muntliga diagnosen252 genomförs
med sexåringarna i slutet av oktober månad, uppnår gruppen ett resultat som
överstiger totalmedelvärdet för åldersgruppen. Spridningen visar dock, att
det inom gruppen finns några elever med mycket god fonologisk förmåga,
medan det också finns några elever med svag fonologisk förmåga. Sprid
ningen inom sexårsgruppen på rimprovet är anmärkningsvärt låg, vilket
torde vara en effekt av rimövningarna. Samma tendens visar sig på stavelse
analys- och stavelsesyntes-proven. Detta torde också ha att göra med att
sexårsgruppen genast vid s kolstarten började med sådana språklekar i den
åldershomogena undervisningen. När eleverna samlades i ring och lärde sig
varandras namn, klappade de samtidigt stavelserna i namnet. Eleverna fick
på så sätt en taktkänsla, utan att för den skull vara medvetna om att det är
stavelser de klappar till. De individuella resultaten avslöjar dock, att det
finns några elever som haft problem med några av delproven och erhållit
låga resultat. Det är två av de elever som också hade låga resultat på det
fonologiska provet. De delprov som orsakat dem svårigheter handlar om
sådana uppgifter som att segmentera ut ett initialfonem eller ett finalfonem
ur ord.
Medan de elever som börjat läsa och de elever som kan åtskilliga bokstä
ver på den muntliga diagnosen uppger "jobba i böcker" som roligt i skolan,
så säger de fonologiskt svaga eleverna att annat än papper-och-penna-aktiviteter eller läsaktiviteter är roligt i skolan. I stället nämner de till exempel
att pyssla och "vara ute på rast". De verkar inte lika intresserade av skolaktiviteter. Samtliga elever i sexårsgruppen verkar emellertid att ha fått läst för
sig under förskoleåren och de kan alla berätta om någon favoritbok. Endast
en elev kan inte ange någon orsak till varför det är bra att kunna läsa och
skriva. Så gott som samtliga elever är således bekanta med läsningens och
skrivningens funktion. Några elever "knäcker koden" redan i oktober månad
och börjar läsa korta ord. Trots att ett par av de övriga eleverna kan
benämna nästan alla bokstäver i alfabetet, har de ändå låga resultat på de
fonologiska uppgifterna. Deras språkliga medvetenhet ligger på stavelsenivå
och har ännu inte nått fonemnivå. Enbart elevens bokstavskännedom kan
251
252

Bilaga 8, tabell I.
Bilaga 8, tabell EL
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därför vara ett förrädiskt kriterium att ugå från, när det gäller att avgöra om
eleven bör delta i läsundervisning.
Efter jullovet och mängder av rimövningar i form av rimverser, rimsagor
och bildrim kan nästan samtliga elever rimma. Fortfarande är eleverna sti
mulerade av dessa övningar. Språklekarna fortsätter under hela vårterminen
och övergår från stavelse- till fonemnivå. När eleverna kommer till åk 1, är i
regel elevernas språkliga medvetenhet så god, att läsundervisningen kan
starta omedelbart, menar lågstadieläraren.
Den skolförberedande verksamheten visar sig ingå i en genomtänkt
struktur och pedagogisk diskurs för hela barnskoleverksamheten. Som mål
med den skolförberedande verksamheten har personalen formulerat i stort
sett likartade mål som för hela den pedagogiska verksamheten i övrigt. Må
len är att barnen ska
* bli trygga i gruppen
* känna glädje
* lära sig ta ansvar
* söka vägar till kunskap
* vara en bra kamrat
Liksom målen ska arbetssättet i största möjliga utsträckning vara likartat i
hela den pedagogiska verksamheten. Därför gäller även i den skolförbere
dande verksamheten ansvarspedagogikens principer. Sexåringarna får lära
sig ta konsekvenser av sitt handlande. Verksamheten präglas också av en
strukturerad planering med fasta rutiner. På detta sätt blir verksamheten
skolförberedande för barnen och i sig trygghetsskapande, anser förskollära
ren och menar att detta gör det lättare att utveckla ett ansvarstagande hos
eleverna.
Utformningen av den läsförberedande undervisningen med sexåringarna
visar sig stämma överens med en för lärarlaget gemensam pedagogisk
övertygelse beträffande undervisningen i hela barnskoleverksamheten. En
kontinuitet i läsundervisningens uppläggning är därför påtaglig över hela
barnskoletiden. Eleverna förbereds medvetet inför den kommande läsinlärningen. Lågstadieläraren anser, att det innehåll som den läsförberedande
undervisningen har, är av betydelse för elevernas framtida läsförmåga.
Samma sak gäller den språkstimulans eleverna fått i hemmet. Hon säger:
Avgörande är också den språkliga utveckling som har föregått skol
starten. Om du fått stim ulans av rytmer, ramsor, lekar och språkliga
kullerbyttor från det du var liten, så har du fått en språklig medveten
het som hjälper dig att komma snabbt igång och få en bra läsför
måga. Och att få impuls på olika sätt att samtala. Man tillförs språket
ständigt. (Intervjutillfälle 2)
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Läsförberedande övningar för sexåringarna äger också rum under de arbets
pass, som sexårseleverna är integrerade med övriga barnskoleelever. Då
påbörjas även bokstavsarbetet. När en elev visar intresse för bokstäver kan
han/hon ägna sig åt sådant arbete i en bokstavsbok. Den grundläggande
läsundervisningen med sexåringar sker således helt på elevens villkor och
grundas på elevens eget intresse. Någon lärardriven läsundervisning före
kommer därför inte. Däremot upptäcker eleverna själva vad de vill arbeta
med i svenskrummet. Läraren berättar att eleverna ibland tar en alfabetsbok
som hänger på väggen f ör att titta i. Intresse väcks och eleverna arbetar sig
fram i den i egen takt. Bokstavsinlärningen sköter således varje barn själv.
Eleverna lär sig bokstavsformerna i första hand. För de som kommit längre i
sin läsutveckling består arbetet av ljudanalysövningar och att lägga ord med
lösa bokstäver. Det blir helt och hållet ett individuellt och självständigt ar
bete och eleverna bestämmer själva vilka bokstäver de vill arbeta med. Det
händer ofta att eleverna plötsligen kan läsa utan att någon egentlig påverkan
skett, menar läraren. De elever som vill prova att lägga ett lässpel kan också
göra det eller att arbeta i en bok med läsförståelseövningar. Har eleven inte
börjat självmant med b okstavs/ljudinlärning som sexåring, så börjar sådan
undervisning när eleverna är sju år. För de som redan påbörjat sin bokstavs
inlärning fortsätter det individuella arbetet i årskurs 1. Läraren förklarar:
När eleverna börjar årskurs 1 så startar de där de slutade som sex
åring. Då är de redan inslussade i systemet. Det är fördelen med den
här arbetsmodellen. Eleverna vet var böcker och annat material finns
och de kan rutinerna. Det blir ingen inskolning. När jag hade upprop
med eleverna första skoldagen sa en elev: Vi har inte tid med upprop,
vi måste ju jobba. (Intervjutillfälle 2)
Under de åldersintegrerade arbetspassen sitter eleverna placerade runt ar
betsbord i större och mindre grupper. Vid varje bord finns enbart elever i
samma ålder. Det beror på att eleverna ska kunna samarbeta om gemen
samma uppgifter. Ibland kopplas dock elever från de båda olika åldersgrup
perna ihop, när de ska läsa i pargrupp. Ibland händer det också under de
åldersintegrerade arbetspassen att en av åldersgrupperna har en gemensam
aktivitet tillsammans. Så sker när hela sjuårsgruppen samlas regelbundet en
gång pe r vecka kring "veckans bokstav". Det är framför allt för att ge till
fälle till ljudanalysövningar. Den visuella och motoriska uppfattningen av
bokstaven övades läsåret tidigare, när eleverna var sex år. En uppmärksam
het på bokstavsljudet är därför befogad nu. Ofta får elevgruppen sköta detta
på egen hand. En elev agerar lärare och hittar på ord med den aktuella bok
staven och övriga elever talar om var i ordet de hör bokstavsljudet.
Arbetet i svenskrummet har alltid samma uppläggning när eleverna är i
åldersintegrerade grupper. Dels finns ett visst utbud av o lika "obligatoriska"
aktiviteter som ska fullgöras under veckan, dels väljer eleverna själva vad de
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vill arbeta med, så kallad "valfri svenska". De lärarstyrda uppgifterna för
veckan är angivna för varje åldersgrupp separat på tavlan och är till sin ka
raktär så vida, att eleverna även här har ett utrymme för eget val. Exempel
vis ska sjuårsgruppen se till, att de under veckan får tid till att läsa tyst för
sig själva, att läsa för en yngre kamrat, att arbeta med bokstäver och skriva i
sin händelsebok. Sexåringarnas obligatoriska arbete kan bestå i att lägga ett
spel, arbeta med veckans bokstav, arbeta i boken med begreppsövningar
eller lyssna på en saga. Inför varje ny vecka klargör läraren vilken typ av
arbete som är obligatoriskt och anvisningarna finns sedan uppsatta under
resten av veckan. En förutsättning för att eleverna ska tycka skolarbetet är
roligt, är enligt läraren, att eleverna får utrymme för egna önskningar vad de
vill arbeta med och att det finns intressant litteratur tillgänglig, som väcker
elevernas nyfikenhet. Tanken är att eleverna i hög grad ska driva sitt eget
läs- och skrivarbete. För att det ska fungera måste elevaktiviteterna vara
sådana att eleverna förstår dem och kan utföra dem själva. Svenskrummet
har av den anledningen inretts så, att det finns ett utbud av arbetsuppgifter
av skilda slag. Eleverna har tillgång till allt material. De kan välja fritt bland
aktiviteterna för sin åldersgrupp, när de klarat av andra obligatoriska aktivi
teter, som angetts för veckan. Vidare finns i klassrummet ett klassrumsbibli
otek, en uppsättning lässpel, en forskarhörna med böcker om djur och natur
och i ett annat hörn en mjuk matta, där eleverna slår sig ner, när de vill läsa
tillsammans i pargrupp. Läromedel, bredvidläsningsböcker och arbetsövningar av skilda slag har organiserats i klassrummet separat för varje ålders
grupp. Utbudet av aktiviteter varierar därför något för de olika åldersgrup
perna.
Arbetssättet i läsundervisningen är således i hög grad elevcentrerat. Un
dervisningsprocessen i svenskrummet styrs till övervägande del av principen
om elevens självständiga arbete och eget val av arbetsuppgifter, även om
detta sker inom det utbud av aktiviteter som erbjuds. Inom denna ram kon
trollerar eleven själv urvalet av böcker och arbetsuppgifter samt den tid som
ägnas åt de separata uppgifterna. Det innebär, att en mångfald av aktiviteter
pågår samtidigt i klassrummet. Några elever arbetar i en arbetsbok, andra
läser tillsammans i pargrupp, ytterligare andra har funnit en intressant forskaruppgift och skriver ner vad de läst om ämnet i fråga. Motivet från lära
rens sida för det elevcentrerade arbetet är även att försöka åstadkomma ett
normsystem i klassen. Läraren vill att eleverna ska utveckla arbetsdisciplin
och arbetslust.
I huvudsak tre syften med läsundervisningen framstår som väsentliga i
den pedagogiska praktiken. Det är dels syftet att eleverna ska utveckla läs
lust, dels att eleverna ska känna ansvar för det egna arbetet och sin egen
läsutveckling samt ytterligare att läraren ska kunna ha kontroll över de en
skilda elevernas läsutveckling. Med dessa syften som ledstjärnor har organi
sationen av material i klassrummet samt arbetsrutinerna och uppläggningen
av elevernas arbete formats. Det elevcentrerade arbetssättet har sin grund i
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detta. Läraren hoppas, att eleverna ska utveckla ett ansvarstagande såväl för
de arbetsuppgifter som åvilar dem, som för att självmant läsa ofta för att bli
en bra läsare. Hon menar, att eleverna ska utveckla en förmåga att själva
fundera över, vad d e behöver träna på och förmedla det till läraren för att
eventuellt få hjälp. Därför erbjuds eleverna ett stort utbud av aktiviteter att
välja bland som att till exempel träna skrivstil, läsa i en övningsbok med
läsförståelseövningar, skriva egna sagor, skriva brev som läggs i klassens
brevlåda, forska, läsa en bok på egen hand eller tillsammans med en kamrat
samt lösa korsord eller lägga spel. Beroende på vad eleven finner angeläget,
väljer eleven någon av aktiviteterna. De uppgifter eleverna är sysselsatta
med har olika syften och är till sin karaktär av den anledningen olika.
Övningar i kreativt syfte ger eleverna tillfällen till egen skriftlig produktion
och läsning i syfte att stimulera läslusten ger eleven möjlighet till fri läsning
av en berättelsebok. När syftet är att uppmärksamma en språklig form till
exempel en pluraländelse, läser eleverna isolerade ord utan meningssam
manhang för att den språkliga formen ska framträda tydligt för eleven.
Att tala, lyssna, läsa och skriva är basen i svenskämnet och ska alltid fin
nas med i undervisningen, menar läraren, och ger därför akt på att sådana
aktiviteter finns med i jämna proportioner under arbetsveckan. Sådana akti
viteter förekommer dels i den skolförberedande verksamheten, dels i
svenskundervisningen. Att tala tränas under samtalsövningar i grupp men
också vid muntliga redovisningar inför undervisningsgruppen. För sexåring
arnas del kan det innebära att berätta om en sak man tagit med sig hemifrån
och för de äldre eleverna att redovisa sin forskning muntligt. Lyssnandet
tränas oftast i samband med högläsning.
Medan tal- och lyssnandeövningar sker med undervisningsgruppen sam
lad kring den gemensamma aktiviteten, utgör läs- och skrivaktiviteterna
oftast individuellt arbete. Lästräningen är det centrala i skolarbetet och sker
huvudsakligen i berättelseböcker. Läraren vill, att eleverna ska kunna välja
läsmaterial och använder för den skull inte någon läslära. Dock anser hon,
att en sekvensiell uppbyggnad av läsförmågan är väsentlig, för att inte något
steg i läsutvecklingen ska försummas och eventuellt senare vålla problem.
Sekvenseringen passar också i den starka klassifikation som visar sig i
läsundervisningen för övrigt. Som ett komplement till den meningsfulla läs
ningen har läraren därför sammanställt ordavläsningsövningar, i vilka den
avläsningstekniska svårighetsgraden stegras kontinuerligt. Med en enkel
schematisk bild av e n spiral visar hon hur övningarna, som riktar uppmärk
samheten på prefix, suffix, konsonantförbindelser etc. presenteras eleven i
en bestämd ordning samt att repetition återkommer fortlöpande. Denna
schematiska bild ger också eleven en orientering om var han/hon befinner
sig i spiralen. Som en av de obligatoriska uppgifterna hänvisas eleverna till
dessa läsövningar. Parallellt med lä sningen lär sig eleverna också så små
ningom stavning.
135

Det yttersta motivet bakom lästräningsspiralen och även bakom läsundervisningens uppläggning är, att eleverna ska få läslust. Läraren menar, att
en bra läsförmåga är grunden för detta. Läraren, som också är utbildad spe
ciallärare, funderade ofta över när hon arbetade med specialundervisning,
varför vissa elever inte tyckte om att läsa och förklarar:
De hade fastnat någonstans i sin l äsutveckling. På mellanstadiet fun
gerade det inte längre för eleverna. Då skulle man (specialläraren)
hitta på krumbukter för att få det att fungera, fastän eleverna hela ti
den borde ha fått följa en viss inlärningsgång. Motivet för min under
visning är att hitta fallgroparna i läsundervisningen. Upptäcka om
jag tappat bort någonting. Och det går ju tack vare att jag kan ägna
mig åt ämnet. (Intervjutillfälle 2)
Läraren betonar det väsentliga i att ha en struktur för elevernas läsning och
att ge dem tid och möjlighet att inhämta de grundläggande färdigheterna.
Hon beskriver också den betydelse detta har för läraren:
Det är skönt att ha en stomme. Och att se var barn fastnar någon
stans. Jag behöver inte jäkta vidare och hålla på med svårare saker.
Har man befäst ordentligt det enkla och grundläggande, så kommer
resten av sig själv. Då har du basen. (Intervjutillfälle 2)
En strukturell uppläggning av lä sundervisningen i enlighet med läsutvecklingen fordras i åldersintegrerad undervisning med stora elevgrupper och
elever på många läsutvecklingsnivåer, tycker läraren och förklarar:
Då gäller det att ha en enkel struktur som jag orkar hantera.... Efter
som läsinlärning är en utvecklingsprocess, så är det en spiral i fär
dighetsutvecklingen man måste ge dem... Jag följer en spiral, börjar
från det enkla och gör återkopplingar hela tiden. Barnen tränar att
läsa korta ord och texter och allt eftersom bygga på... Med jämna
mellanrum kollar jag av barnen och deras status. (Intervjutillfälle 2)
En god läsförmåga består av såväl en tekniskt väl fungerande avläsningsfärdighet som en förståelse av den lästa texten, menar läraren och förklarar:
.. att eleverna på den här nivån ska kunna läsa en enkel text och åter
berätta innehållet, liksom att läsa en faktatext och kunna ställa frågor
på den. Det innebär även att kunna läsa frekventa ord rätt, att läsa av
dem rätt utan att blinka. Man läser dem automatiskt. (Intervjutillfälle
2)
Läsundervisningen får därför inte vara ensidig, menar läraren. Det gäller att
ge väldigt många infallsvinklar i läsundervisningen som att sammanljuda, att
öva ordbilder och att upplevelseläsa. Läraren betonar vikten av en daglig
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träning och att eleverna hellre läser litet än mycket och mera sällan. För att
åstadkomma detta är ett samarbete mellan hemmet och skolan värdefullt.
Läraren betonar också det väsentliga i, att eleven förstår vad han/hon läser.
Att eleverna ständigt återberättar texten hör därför till rutinerna.
En ko mbination i undervisningen av avläsningsträning och meningsfull
läsning är fullt möjlig, anser läraren.
Båda aspekterna är viktiga. Det måste vara meningsfullt det du läser
och du måste förstå. (Intervjutillfälle 1)
Eleverna får därför genast när de börjar skolan lära sig, att text har en funk
tion. Innan sexåringarna påbörjat bokstavsinlärningen är de med om att göra
dikteringar tillsammans med sjuåringarna. Eleverna uppmuntras också att så
snart som möjligt uttrycka sig i skrift. Det blir enstaka ord eller enkla me
ningar beroende på kompetens. Läraren förklarar arbetsgången:
Ljudinlärningen sköter varje barn själv. En del läser ju redan. Andra
börjar med bokstäver och då bokstavsformerna i första hand. För de
som kommit längre blir det nu att lyssna, lägga ord och analysera.
Det blir individuellt. En del sexåringar har nu (november månad,
höstterminen år 1) hunnit alla bokstäver, andra har hunnit fyra, men
det kvittar. ... Eleverna tar bokstäverna i vilken ordning de vill.
Avkodning och meningsfullhet kan kombineras. Det m åste vara me
ningsfullt det du läser och du måste förstå annars är det ingen vits.
Du måste också kunna se ordet snabbt och träna in detta. Det är
därför jag har lästofsarna (spaltläsning av ord). Du måste också ge
komplementet ordbilder för att den som har börjat fundera över hur
man gör ska börja ana att det här står för det, det här kan jag få till
det som jag vill. Man behöve r kunna kombinera alla delarna....Det är
också viktigt att eleverna blir nyfikna på böc ker och att söka fakta.
Det finns också som en del i arbetet här. (Intervjutillfälle 1)
Jag brukar säga till eleverna: Om du kan läsa tekniskt bra så ska du
kunna läsa på TV. Också att kunna läsa frekventa ord rätt, att man
kan läsa av dem utan att blinka, man har dem automatiskt.
(Intervjutillfälle 2)
Men eleverna ska också kunna
läsa en enkel text och kunna förstå, kunna återberätta innehållet. Och
även att kunna läsa en faktatext och kunna ställa frågor på den.
(Intervjutillfälle 2)
Avvägningen mellan avkodning och kontextuell läsning är helt indivi
duell beroende på var man är i läsutvecklingen. Där tar barnen också
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för sig själva. De flesta v et vad de behöver träna på. (Intervjutillfälle
5)
När eleven börjat läsa samman korta ord, kommer avläsningsövningar in i
elevens enskilda arbete och i enlighet med den utvecklingsspiral för lästräning, som läraren konstruerat. Allteftersom får eleverna nya övningar att
först läsa, sedan skriva och avslutningsvis träna på hemma inför en dikta
mensövning.
Därför menar läraren, att om man ska arbeta som hon gör med läsundervisningen, så måste läraren ha djupa kunskaper om såväl läsutveckling som
barns utveckling över huvud taget för att inte försumma någon elev i under
visningsprocessen. Läraren menar också, att det sätt varpå de båda lågstadie
lärarna delat upp arbetet sinsemellan, det vill säga att de har ansvar för var
sitt färdighetsämne, är en stor fördel. För egen del hinner hon fundera över
uppläggningen av läsundervisningen, upptäcka när någonting i undervis
ningsprocessen inte fungerat bra, fundera vad det kan bero på och prova en
annan metodisk uppläggning. I nämnda avseenden tycker sig läraren märka
en stor skillnad i nuvarande system, gentemot när en lärare ensam är ansva
rig för samtliga ämnen. Hon tycker sig också hinna uppmärksamma elever
nas läsutveckling bättre.
Läraren ansluter sig inte helt till någon läs metod, även om hon menar sig
ha fått influenser från det arbetssätt, som präglar LTG och säger:
Läsundervisningen är en blandning av olika metoder. Barn är olika
och står på olika nivåer. Undervisningen går inte att enkelrikta. Det
gäller att försöka hitta det som alla behöver. (Intervjutillfälle 1)
Som stöd för kontroll av elevernas färdighetsutveckling har läraren också
konstruerat en "lästrappa". Det är en schematisk bild över läsutvecklingen i
små steg. Lästrappan tjänar som analysmall för läraren i kontrollen av vilka
färdigheter eleven tillägnat sig respektive inte hunnit uppnå eller klarat av.
Lästrappan börjar med observationspunkter för kontroll av elevens lingvistiska medvetenhet253 och fortsätter med en uppräkning av delfärdigheter
som ingår i läsförmågan. Lästrappan kan användas som ett observations
schema som följer eleven under de första skolåren. För att bedöma läs
förmågan hos eleverna ser läraren det som nödvändigt att också använda
diagnoser. En sådan diagnos genomförs höst och vår. Den sker med hjälp av
ett ordavläsningsprov som går snabbt att genomföra men ändå ger upplys
ning om elevens avläsningsförmåga och läshastighet. Diagnoserna tycker
läraren också fungerar som en informationskälla beträffande uppläggningen
av den egna läsundervisningen. Läraren har till exempel funderat över, om
det kan vara så att den tekniska avläsningen blir sämre på grund av att ele253

Lingvistisk medvetenhet=medvetenhet om språkets formsida eller uttryckssida. Förmåga
att skifta uppmärksamhet från innehåll och betydelse till form.
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verna i huvudsak läser berättelseböcker för sin lästräning i stället för en
läslära. Hon förklarar:
Det blir ju en slags skumläsning, när de läser de här roliga böckerna.
Och om detta återverkar, när de ska söka fakta. Vi får se.
(Intervjutillfälle 2)
Eftersom eleverna arbetar individuellt utgör "lässpiralen" för elevernas
lästräning och "lästrappan" för kontrollens skull en översikt av det praktiska
arbetet i svenska. Som stöd för svenskundervisningen har läraren för egen
del en terminsplan över vad de skilda åldersgrupperna bör arbeta med under
terminen och stämmer kontinuerligt av gentemot den, huruvida samtliga
elever arbetat med det som terminsplanen omfattar.
En betydande spridning beträffande läsförmåga ger sig till känna bland
sexåringarna i början av vårterminen. Av femton elever kan åtta läsa enkel
text. Flertalet av dessa elever är flickor. Resterande sexåringar kan några
bokstäver. I samband med språklekarna visar sig att samtliga elevers fonologiska medvetenhet utvecklats betydligt sedan höstprövningen. Alla kan
exempelvis ange begynnelsefonemet254 i ord och avgöra hur många ord det
finns i en mening som eleverna får höra muntligt. Även i sjuårsgruppen är
en stor spridning uppenbar. Medan de flesta eleverna i sjuårsgruppen läser
lätta berättelseböcker har två pojkar just kommit igång med att läsa ord eller
mycket enkel text. En annan pojke går mycket långsamt fram i sin läsutveckling. Han har just börjat känna igen några enstaka ordbilder. Ingen har
manat på honom. Han har själv fått söka sig till kunskapen, men har inte
varit särskilt angelägen tidigare. Läraren har inte heller velat, att pojken ska
känna press på sig. Spridningen i gruppen utgör inget bekymmer ur arbetssynpunkt vare sig för elever eller lärare. Eleverna jämför sig inte med var
andra och det finns ingenting i organiseringen av klassrumsarbetet, som
anger kunskapsnivå eller rangordning av eleverna. I det genomgående indi
vidualiserade arbetssätt som tillämpas, har eleverna arbete var och en på sin
nivå och de går framåt i arbetet i sin egen utvecklingstakt. Eleverna verkar
ännu inte ha någon måttstock att bedöma efter, vilka som kommit längre i
sin läs- och skrivförmåga. Endast lärarögat ser detta. Eventuellt har presta
tionsnivån liten betydelse för elever om klassrumsarbetet inte betonar eller
påtagligt synliggör skilda kompetenser. De elever i barnskolan som har en
långsammare läsutveckling verkar ta detta med ro. De arbetar som övriga
med att läsa i berättelseböcker och producera sig i skrift och utmärker sig
därför inte i arbetet gentemot övriga elever, även om såväl läsning som
skrivning sker på en lägre prestationsnivå.
Läsningen i klassrummet sker på allt flera sätt ju längre skolåret fortskri
der. Parläsning med en yngre kamrat är en uppgift som sjuåringarna tycker
254 Fonem=språkljud.
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om. Att "forska", dvs att läsa och skriva om något intressant ämne som man
själv valt, är också populärt, likaså att redovisa detta muntligt för övriga
elever. Spaltläsning av o rd för att öva ändelser och konsonantförbindelser
enligt lässpiralens övningar blir ett nytt inslag i arbetet för sjuåringarna.
Denna lästräning kompletteras med diktamensskrivning, som genomförs
individuellt. Eleven arbetar i dessa sammanhang först vid bandspelaren, då
eleven lyssnar på orden som läses upp, sedan skriver dem och slutligen rät
tar sig själv. Till sist ö var eleven på orden som hemläxa inför diktamens
skrivningen nästa dag i skolan. Denna sker också individuellt genom att
eleven sitter vid bandspelaren och skriver de ord som läses upp. Sjuåringar
na uppmuntras att läsa mycket. En gång i veckan gör gruppen besök på
skolbiblioteket. Den bok eleverna lånar, läser de hemma och föräldrarna
engageras periodvis att läsa boken t illsammans med eleven. Läsning i läs
grupper förekommer också regelbundet i skolan. Dessa grupper består av
elever som befinner sig på ungefär samma läsutvecklingsnivå. Som en in
troduktion till att senare skriva bokrecensioner fyller eleverna i en blankett
där de uppger bokens författare och boktitel samt kortfattat vad de tyckte om
boken. Detta anslås på väggtavlan och på så sätt får övriga elever tips på bra
böcker att låna. Enligt läraren skapar detta också en längtan hos de yngre
eleverna efter att kunna läsa böcker själva.
Det gäller att få utrymme till så många och så breda lästillfällen som
möjligt, om eleverna ska utveckla en bra läsförmåga, säger läraren. Dess
utom gäller det att kunna erbjuda sådan text som engagerar eleverna. Lära
ren förklarar:
Att hitta det man tycker är roligt är viktigt så man lär sig.
Enskild fri läsning förekommer därför varje dag och högläsning för eleverna
i syfte att stimulera läslusten sker i olika sammanhang, på fritids, hos för
skolläraren och i svenskrummet. En strävan att eleverna ska bli nyfikna på
böcker framskymtar i flera sammanhang. Det gör också syftet att eleverna
tidigt ska inse det egna ansvaret, när det gäller att bli en bra läsare.
Det gäller att inspirera dem till läsning... Barnet ska också bli med
vetet om vad som menas med att läsa bra. Att även eventuellt insef att
nu gäller det för mig att satsa litet grann. (Intervjutillfälle 1)
För att utveckla denna insikt hos eleverna har läraren en strategi. Resultatet
på de diagnoser som genomförs varje termin med eleverna tas upp vid u t
vecklingssamtalet med föräldrar och elev. Vid detta tillfälle visar läraren
elevens prestationnivå på diagnoserna vid olika prövningar med hjälp av
staplar. Läraren berättar om en sådan episod:
Eleven och föräldrarna fick se di agnosresultatet vid höstprövningen
liksom vårprövningen. Vid det senare tillfället var resultatet sämre än
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på hösten. Eleven funderade och sade: Jag har läst väldigt litet denna
termin. Av detta följde att vi tillsammans gjorde ett läskontrakt.
(Samtal i klassrummet)
Kontinuerligt en gång per vecka under hela läsåret bedömer eleverna sin
egen arbetsinsats. Detta sker vid utvärderingen av veckans arbete, då elever
na funderar över, huruvida de fullgjort vad de skulle göra under veckan och
varför eventuellt så inte skett. Långsamt blir eleverna på detta sätt medvetna
om relationen mellan prestation och arbetsinsats. Syftet är att ytterligare
betona elevens ansvarstagande.
I slutet av vårterminen har sexårsgruppens fonologiska förmåga utveck
lats i hög grad och de uppnår en prestationsnivå över genomsnittet.255
Granskningen av spridningen inom gruppen avslöjar, att två av de vid förra
mätningen fonologiskt svaga eleverna även på detta prov har lågt resultat.
(En av e leverna var sjuk när provet genomfördes.) Sjuårsgruppen erhåller
höga resultat vid prövningen av läsförmågan. Spridningen inom denna grupp
är emellertid stor och visar, att två elever går långsamt fram i sin läsutveckling. Fem (av 12) elever har uppnått full poäng på läsprovet Ord & Bild. Det
finns således i denna åldersgrupp liksom i sexårsgruppen en högpresterande
grupp elever som är ganska stor.256
Skoldagen medger en växling i lä rarens undervisningsstil. Under de
åldersinte grerade arbetspassen fungerar läraren som "individuell
monitor medan de åldershomogena lektionerna ger tillfälle till ge
nomgångar av nya moment i språkboken, en övningsbok med språk
övningar av skilda slag, och därmed för läraren att fungera
som"gruppinstruktör." Rollen som gruppinstruktör, hänger samman
med lärarens uppfattning, att läsutveckling är en process som går att
påverka genom att rikta elevernas uppmärksamhet på grundläggande
färdigheter, förelägga dem övningar för att befästa dessa samt er
bjuda ett engagerande arbete. Klassrummet utgör en stödjande litte
rär omgivning och erbjuder möjligheter att läsa och skriva för en
mångfald ändamål. "Forskningen " är ett sätt att engagera eleverna i
text. Orienteringsämnet har utformats på samma sätt som forskningen
i samband med svenskundervisningen och den tid eleverna använder
till läsning i skolan ökar av den anledningen. I båda dessa samman
hang används läsningen som ett verktyg för att skaffa information.
Redovisningen av forskningsämnet är ett sätt att omsätta menings
fullhet i läsandet till praktisk handling. Genom att stödja eleverna,
när de prövar nya vägar att läsa och skriva, ges de möjlighet att ut
trycka sig o m ett vitt spektra av ämnen. För övrigt ger läraren ele255
256

Bilaga 8, tabell HL
Bilaga 8, tabell V.
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verna tillgång till litterära erfarenheter, förutom vid fri l äsning på
lektionerna och vid högläsningstillfällen för elevgruppen, även i
samband med när eleverna intar sin lunch. De lys snar då på en in
spelad sagouppläsning, något som uppskattas av samtliga elever.
Detta klassrum har rustats med stimulerande material, som eleverna kan
arbeta med s jälvständigt. Klassrumsarbetet är också organiserat så att ele
verna alltid själva vet vad de ska göra och kan ta för sig arbetsuppgifter. Det
är möjligt, att den påtagliga arbetsdisiplinen och koncentrationen hos ele
verna är en konsekvens härav. Detta gör också att läraren kan arbeta ostört
med enskilda elever. Genom att eleverna är engagerade under lektionerna
blir det effektivitet i arbetet, menar läraren. Hon berättar att sjuåringarna
ibland klagar på de yngre kamraterna, för som de uttrycker det:
De har ju så svårt att hålla tyst. (Samtal i klassrummet)
Den möjlighet till utbyte sinsemellan under arbetets gång som arrangemang
et av eleverna kring arbetsbord,"seating groups", tillåter, öppnar också upp
för att eleverna ska lära och hjälpa varandra. Sådant utbyte är vanligt bland
sju- och åttaåringarna, medan sexåringarnas utbyte sinsemellan handlar om
praktiska problem.
Läraren säger sig fundera ganska mycket på arbetet i barnskolan, framför
allt elevernas behov av rutiner i arbetet och strukturen för uppläggningen av
svenskämnet, vilket hon tycker är ytterst viktigt i det arbetssätt som tilläm
pas. Eleverna behöver veta hur exempelvis bokstavsarbetet ska gå till, samt
vilka rutiner och regler som gäller, när man ska lästräna med en kamrat och
hur det egna arbetet ska skötas. Strukturen för läsundervisningen kopplas till
den lästrappa som utgör lärarens observationsmall för läsutvecklingen. Hon
förklarar:
Hur jag ska förändra och förbättra undervisningen vet jag genom en
ständig omprövning av den bas jag h ar och genom att iaktta hur bar
nen svarar upp på detta. Då ser jag vad de behöver. (Intervjutillfälle
5)
Därför har läraren kontinuerligt fört anteckningar, om vad und ervisningen
faktiskt innehållit. Hon tycker att undervisningen i svenska fungerat bra. Det
ser hon på elevernas trivsel i skolan och på deras arbetslust. När klassrums
dörren öppnas på morgonen, sätter eleverna igång och arbetar, utan att hon
behöver uppmana till detta. Dessutom är föräldrarnas respons en viktig in
formationskälla, säger läraren. Över huvud taget är hon nöjd med den orga
nisationsmodell för hela barnskolan, som lärarlaget utformat, och tycker att
eleverna "får" mera i undervisningen nu, än vad hon som ensam lärare
skulle kunna åstadkomma. Samplaneringen i arbetslaget medför också, att
personalen har uppmärksamhet på vad som sker i de olika ämnena och verk
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samhetsområdena. Balansen mellan olika typer av aktiviteter försäkras på så
sätt.
När ytterligare ett läsår gått och ytterligare en läsprövning genomförs
med sjuåringar och åttaåringar, erhåller sjuåringarna ett mycket högt resultat
på ordavläsningsprovet.257 Fler än hälften har uppnått högsta poäng. De ele
ver som hade låga resultat på tidigare genomförda prov är enligt läsprovet
nu medelmåttiga läsare eller däröver. Två andra elever avviker emellertid
från den övriga i gruppen och har erhållit låga resultat. Åttaåringarna uppnår
på meningsprovet nästan totalmedelvärdet för åldersgruppen och medelvär
det i den nationella utvärderingen.258 Den stora spridningen i gruppen har att
göra med låga resultat hos två elever (av 12). Det är samma elever som upp
visade svaga resultat på ordavläsningsprovet föregående år. Medan den ene
av eleverna ligger strax under den gräns som i den nationella utvärderingen
betraktats som tecken på svag läsförmåga, har den andre eleven ett resultat
endast något över denna gräns. Elevernas läsförmåga får bedömas inte räcka
till för meningsläsning. För övrigt visar sig finnas bland åttaåringarna en
högpresterande grupp på fyra elever medan övriga elever är medelgoda läsa
re.
När de sexåriga elever som denna undersökning följt genom barnskole
åren blivit åtta år och genomför läsprovet Skolbilder år 3 kan konstateras, att
det i gruppen inte finns någon svag läsare enligt den norm som angetts i den
nationella utvärderingen.259 Elever med de lägsta resultaten på Ord &Bildprovet ett år tidigare hade också de lägsta resultaten på detta prov, men ele
verna i fråga är ändå nu medelgoda läsare.
Enkäten "Hur känner du dig när du läser?" avslöjar en mycket positiv at
tityd till läsning. Så gott som samtliga elever tycker om att läsa en bok när
de får en stund över hemma och i skolan. De tycker ockå om att få en bok i
present och att gå till skolbiblioteket med klassen. Cirka 40% av eleverna är
inte förtjusta till att jobba i arbetsböcker i läsning. Det kan ha sin orsak i att
eleverna har möjlighet att själva skriva om vad de vill och "forska". Detta
kan vara mera stimulerande än att jobba i arbetsböckerna för dessa elever.
En tredjedel av eleverna tycker inte om att läsa faktaböcker. Sådana kräver
oftast en bättre läsförmåga, varför svaga läsare kan tycka att de inte är lika
roliga att läsa som barättelseböcker. Några av de svagare läsarna visar en
negativ inställning på denna fråga. I jämförelse med de ett år äldre kamra
terna, som genomförde enkäten ett år tidigare, kan en något mera positiv
attityd skönjas hos de yngre eleverna. Läsförmågan hos denna elevgrupp är
också högre än hos den äldre elevgruppen, enligt de båda läsproven. Detta
kan förklara de yngre elevernas mera positiva inställning. Läsundervisning-

Bilaga 8, tabell IV.
Bilaga 8, tabell V.
259 Bilaga 8, tabell IV.
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en och den kontextuella miljön har varit likvärdig för de båda åldersgrup
perna.
Läsvanorna är ungefär desamma i båda åldersgrupperna. Hälften av ele
verna i båda åldersgrupperna läser varje vecka en bok för nöjes skull.
Samma sak gäller serietidningar. Däremot lånar den äldre elevgruppen något
oftare böcker på skolbiblioteket. En tredjedel av de äldre eleverna får ofta
läst för sig hemma. Då de också var sämre läsare än de äldre eleverna har
det en naturlig förklaring. De flesta eleverna i båda åldersgrupperna tycker
dock att de är bra eller mycket bra i läsning. De elever som uppger sig vara
medelbra eller inte särskilt bra har också en lägre läsförmåga enligt proven.
Vid flera tillfällen framkommer personalens uppfattningar om åldersintegrerad undervisning. De positiva erfarenheter av åldersintegrerad undervis
ning som personalen fått under barnskolans tid har medfört en enighet om,
att åldersintegrerad undervisning är att föredra framför traditionell åldershomogen undervisning. Åldersintegrering är till fördel för alla barn men
kanske i synnerhet för sexåringarna, menar en av lågstadielärarna och säger:
Sexåringarna blir fort skolbarn, men man får inte glömma att sexår
ingarna har kort uthållighet. Vi körde igång med 1-2:orna och hade
sexåringarna för sig till att börja med på hösten för att skola in dem.
Några veckor in på terminen upptäckte vi plötsligt vad mycket vi hade
hunnit. Det finns en risk att man ser de mogna och duktiga sexåring
arna och glömmer de övriga. Sjuåringarna i sin tur var inkörda på
rutiner redan vid skolstarten och hade börjat läsa. De hade föregåen
de år tagit intryck av de elever som då var sju år.
Fördelen är ju också, att barnen hjälper varandra och lär sig ta an
svar. Som lärare kan man förhoppningsvis orka med litet längre i yr
ket. Också av den anledningen att man ingår i ett team.
(Intervjutillfälle 1)
Förskolläraren menar, att sexåringarna i denna samverkansform får mera
skolförberedande verksamhet och en inskolningsperiod som egentligen är ett
helt år. Hon kände tidigare i den reguljära sexårsverksamheten, att hon
borde erbjuda barnen mera skolliknande aktiviteter, men det passade inte så
bra i förskolemiljön.
Barnen bör erbjudas möjligheter att söka kunskaper. Här har barnen
handledare på olika områden. Barnen lär sig också av miljön som
omger dem. De får utrymme häry är aldrig utelämnade och får trygg
het. Dessutom stärks de av rutiner. (Intervjutillfälle 1)
Nackdelar med verksamheten har personalen svårare att se. Förskolläraren
menar att det inte finns några nackdelar för någon av åldersgrupperna. Låg
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stadieläraren kommenterar verksamheten ur inlärningssynpunkt för eleverna
och menar att det finns fallgropar i den:
Det kan vara en nackdel med denna undervisningsform om man inte
ser upp med att ge eleven det han/hon behöver. Vi pratar med var
andra om barnen så att ingen elev slinker förbi, men sådant kan ju
ske i traditionell skolundervisnin g också. (Intervjutillfälle 1)
Att den pedagogiska yrkesrollen förändrats är samtliga eniga om. Förskollä
raren tycker att hennes yrkesroll integrerats i hela verksamheten. Den har
blivit förstärkt och mera tydlig. Det arbetssätt som förskolan representerar
använder hon ock så med lågstadieeleverna, i synnerhet vid de tillfällen då
hon ensam har undervisning med dem. Den ena lågstadieläraren tycker
också att hennes lärarroll förändrats:
Det var länge sedan jag var klasslä rare, men jag hade ju jobbat som
klasslärare i både A-form och B-form och dessutom varit speciallära
re i specialklass och i samordnad specialundervisning upp till årskurs
sex. Jag hade haft funderingar hur jag själv skulle göra i en sådan
här integrerad verksamhet om jag själv var klasslärare. Även fast jag
funderat över detta stod allting på huvudet gentemot det gamla vanli
ga arbetet som jag ha de med mig. Jag sa till min kollega att du är
lycklig som har jobbat med klassundervisning länge och har en massa
rutingrejer klar. Då säger hon, att egentligen kan det vara en belast
ning. Det är sant d et också i och för sig, därför att jag tar ju saker då
från en annan ände. Lärarrollen är helt förändrad till att vara mera
handledare. Jag försöker slussa in i eleverna i arbete, försöker få dem
att se konsekvenser, att själva se det ansvar de har för jobbet, att i
samförstånd med förälder och barn se lösningar på vad det ä r eleven
behöver träna på, att också se vad det är det som är viktigt att jag ska
göra, vad vill jag med min skola. Det är en mycket annorlunda lärar
roll. Jag fungerar som handledare men i handlederiet ligger, att det
måste vara ganska strikta ramar. Det är det som är kruxet med det
här. Man kan tro att det bara är "låt-gå". Jag lotsar eleverna och er
bjuder dem material. Jag går ifö rråden och letar och när jag då läg
ger fram det för eleverna slänger de sig över materialet och säger:
Kan jag få ta hem och jobba? (Intervjutillfälle 1)
Den lågstadielärare som ansvarar för läsundervisningen har också reflekterat
över vad den "nya" undervisningsformen betyder för läsundervisningens
innehåll och utformning. Även om läraren inte tror att åldersintegrerad un
dervisning är en förutsättning för att ett individinriktat arbete ska kunna
åstadkommas, så kan det finnas en fördel med denna undervisningsform,
menar hon.
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Har man åldershomogen undervisning så är man pressad att bedriva
undervisning för åk 1, åk 2 osv. Även om detta tagits bort i läroplanen
så sitter det i huvudet på folk. Man tänk er så fortfarande. Vi har pra
tat med ett par föräldrar att deras barn behöver ett förstärkningsår.
Det gör ju ingenting. Och de är helt avslappnade och glada. Barnet
kan fortsätta här ett år till utan att skrivas in i skolan. Det är detta
som skiljer undervisningsformerna åt. (Intervjutillfälle 2)
Läraren ser det som en fördel att årskurskriteriet försvinner och därmed de
inbyggda kraven vad eleverna ska hinna i årskursen och i läroböckerna. I det
sammanhanget tänker dock inte läraren på, att eleverna efter barnskolan
kommer att gå i åldershomogena klasser och att årskurskriteriet då åter gäl
ler. Likaså tror läraren att eleverna i en åldersintegrerad verksamhet oftare
läser med varandra under skoldagen. De äldre eleverna läser gärna med de
yngre kamraterna. Detta stimulerar läsintresset och elevernas läsförmåga
utvecklas snabbare, menar läraren och förklarar vidare:
De får fritt känna vad som känns kul att läsa. När de kommer nästa
dag och säger att jag hittade en så bra bok ger det stimulans till flera.
(Intervjutillfälle 2)
Den individualisering till trots som åldersintegreringen ger utrymme till,
förhindrar dock inte en reflektion från lärarens sida, när det gäller eventuella
nackdelar med denna. Den individuella arbetsgången och arbetssättet ger
liten tid till att i klass eller grupp diskutera texter, ge akt på nya ord etc. på
mer än ett övergripande sätt. När eleverna läser samma texter ges flera och
bättre tillfällen till förberedelse och efterbearbetning av dessa. Ytterligare en
farhåga som läraren uttalar är, att det individualiserade arbetssättet blir allt
för "tyst" med få tillfällen för eleverna att uttrycka sig muntligt. Ett sådant
förhållande i undervisningen kan förutom få tillfällen till samtal och därvid
möjligheten att medvetandegöra eleverna om språket, också ge få tillfällen
för eleverna att lära av varandra. Reflektionen från lärarens sida antyder en
öppenhet att fortlöpande revidera sin egen pedagogiska praktik. De hinder
läraren upplever för att genomföra den läsundervisning hon önskar är av
praktisk natur. Hit hör exempelvis antal barn i gruppen samt de personella
resurser som står till förfogande.
En stark klassifikation260 framträder i barnskoleverksamheten beträffan
de ämnen, lokaler och ansvarsfördelning i personalgruppen. Enligt Bern
stein261 skapar personalen själva en stark klassifikation. Så förhåller det sig i
denna barnskola. Den starka klassifikationen mellan skolämnen samt peda
gogiska verksamheter som handhas av förskollärare och fritidspedagoger är
en konsekvens av personalens eget önskemål att få begränsa sig till ett fåtal
260
261

Bernstein & Lundgren, 1983.
Dahlberg, 1985.
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ämnen och fungera som ämneslärare. Denna ansvarsfördelning innebär både
en lättnad och en positiv förändring i lärarjobbet, anser lärarna, och tycker
att de nu kan koncentrera sig bättre dels på ämnet och uppläggningen av
arbetet, dels på att följa elevernas utveckling. Denna erfarenhet kan ha sin
grund i de ofta stora elevgrupper och den stora spridning kompetensmässigt
bland eleverna, som åldersintegrerad undervisning innebär, vilket gör att
planeringen och lektionsförberedelsen för läraren blir krävande, när det
gäller att hitta lämpliga övningar och passande material till samtliga elever.
En uppdelning av ämnesundervisningen mellan varandra kan då innebära en
lättnad. En bidragande orsak till ansvarsfördelningen torde även ha sin bak
grund i, att lokaler för förskole- och fritidsaktiviteter är belägna långt ifrån
klassrummen och att en samverkan mellan lärarna därmed försvåras. En
planerad uppdelning av elever och verksamhet måste då ske, vilket förhind
rar möjligheten till flexibilitet och lokalbyten under arbetspassen. Den starka
klassifikationen har också resulterat i en begränsning av skolämnen och
andra pedagogiska verksamheter under skoldagen. För elevernas del innebär
detta emellertid bara en fördel, enligt lärarna. Eleverna kan arbeta med ett
ämne under två på varandra följande arbetspass på förmiddagen och därmed
koncentrera sig längre stunder på de arbetsuppgifter de håller på med, utan
att vara tvungna att avbryta dessa för att övergå till annat arbete. Under
dessa arbetspass är eleverna indelade i åldersintegrerade flick- och
pojkgrupper. Åldersintegreringen av eleverna har således medfört behov av
en annan klassifikationsprincip. Även om denna ändras från det ena arbets
passet till det andra är klassifikationen när det gäller eleverna alltid stark i
något avseende.
Medan styrkan i klassifikationen mellan kategorier bestämmer kontexten,
så bestämmer graden av in ramning form och innehåll i undervisningen.262
Svenskrummet erbjuder en mångfald av läs- och skrivaktiviteter med en
organisationsstruktur, som gör att eleverna själva kan söka nya arbetsupp
gifter och hämta material de behöver. I detta aktivitetsstrukturerade klass
rum får eleverna i stor utsträckning kontroll över, hur de organiserar sitt
arbete under veckan. I och med detta ökar det pedagogiska utrymmet för
eleverna i klassrumsarbetet, ett villkor för att ett självständigt arbete, och för
att olika typer av aktiviteter ska kunna pågå samtidigt. Det är också grunden
för att ett individualiserat arbetssätt ska kunna fungera. Detta medför en
svag inramning i barnskolan på samma sätt som syftet att utveckla arbetsdisciplin och arbetslust med hjälp av det elevcentrerade arbetet gör. Organi
sationen i barnskolan med en svenskundervisning som är avgränsad från
andra ämnen och pedagogiska verksamhetsområden har medfört en funktion
hos lågstadielärarna som ämneslärare och hos klassrummen som ämnesrum.
Denna starka klassifikation har möjliggjort en relativt svag inramning med
en klassrumsdiskurs som kan beskrivas som individualiserad och i hög grad
262
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elevcentrerad. Detta visar vilken betydelse organisationen spelar för under
visningsprocessen. Organisationen i barnskolan har inverkat på hur den pe
dagogiska praktik som äger rum i klassrummet utformats. I denna barnskola
var det lärarnas önskemål att utforma en elevcentrerad undervisning inom
vissa givna ramar. Lokalernas fysiska läge i förhållande till varandra var
emellertid också en bidragande orsak till den utformning som organisationen
fick och därmed också till att skapa en stark klassifikation. Arbetssättet blev
en konsekvens av såväl lärarnas pedagogiska uppfattningar som de fysiska
förhållanden som gällde i barnskolan beträffande lokaler.
Eleverna inskolas i denna klassrumskod redan vid skolstarten. De får ti
digt såväl "recognition" som "realization rules"263, dvs de lär tidigt känna
det speciella som skapar klassrumskontexten och vad läs - och skrivarbete
innebär samt lär sig hur de själva ska bete sig i detta sammanhang. Sexår
ingarna har sett hur de äldre kamraterna arbetar och tagit efter dem. De har
lärt sig använda den förmåga de har och själva komma underfund om, vad
de vill arbeta med. Åldersintegreringen spelar stor roll för sexåringarnas
inskolning, menar läraren, och motiverar här den stora tids- och arbetsvinst
som organisationen medför. "Recognition rules" lär individen vad som är
det speciella i den kontext de befinner sig. I en stark klassifikation blir detta
lättare, då indikationen på hur kontexten skiljer sig från andra kontexter
framträder tydligare.264 Den starka klassifikationen hjälper de sexåriga ele
verna att förstå vad som förväntas och vad som är legitimt. Eleverna lär sig
således under sitt första år i barnskolan, hur klassrumsarbetet går till och har
detta till godo när de börjar sin läsinlärning på allvar i årskurs 1. Eleverna
har då förvärvat klassrummets legitima pedagogiska kod och äger därmed
också "realization rules", då de kan "tala den förväntade, legitima texten."265
De elever som inte påbörjat sin läsinlärning som sexåring kan genast påbörja
denna efterföljande läsår och behöver inte inskolning i vad klassrumsunder
visning eller läsundervisning handlar om. Den tid som skulle gått till sådant
arbete har eleverna här till godo. Dessutom underlättar detta lärarens klass
rumskontroll.
Den strävan att utveckla arbetslust och arbetsdisciplin som läraren har
med det elevcentrerade arbetssättet utgör en del av klassrumskontrollen och
en aspekt av klassrummets sociala struktur. Elevernas klassrumsarbete
präglas eventuellt som en konsekvens av det pedagogiska utrymmet till egna
initiativ påtagligt av uppgiftsorientering och "time on task". Detta är en pe
dagogisk effekt, vilket organisationen av arbetet torde ha bidragit till och
som i sin tur medför en effektivisering av lektionstiden. Det tidsomfång
under vilket elever är engagerade i läs- och skrivaktiviteter har inverkan på
läsförmågan. Relationen mellan prestation och den tid eleverna är engagera
Ibid.
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265 Ibid. s 32
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de i sina uppgifter har forskare insett i årtionden. "Engaged time" har visat
sig vara en viktig prediktor av framgång och en hög nivå av e ngagemang
tycks vara en karakteristika i klassrum som handhas av effektiva lärare.266
Rossmiller267 fann exempelvis att för lågpresterande elever förklarades läsoch räkneprestationerna så mycket som upp till 73% av "engaged time".
Arbetsdisciplin och arbetslust är viktiga medel för att uppnå "engaged time"
i klassrummet. Smith och Geoffrey268 berör samma aspekt, då de menar, att
en lärares uppgift inte bara är att få eleverna att göra, vad de bör göra, utan
också att vara villiga att göra det.
Inramningens styrka visar sig i den sociala relationen mellan aktörerna
och principen för kommunikation.269 Aktörerna - läraren och eleverna - intar
här rollerna som handledare, hjälpare eller stöttare respektive mottagare av
stöd, men varje enskild elev - mottagare - är subjektet, som ber om eventuell
hjälp, själv söker arbetsuppgifter och själv är sin egen kontrollant att arbetet
blir gjort. Kommunikationen utgår därmed från eleven som är huvudaktör i
interaktionen. Detta avslöjar principen för överföring och visar att denna
inte huvudsakligen utgår från läraren. Eleven är aktiv och söker kunskap. I
sin framträdelseform är inramningen av den anledningen svag.270 Den peda
gogiska funktionen i kommunikationen från lärarens sida är att besvara och
stödja verbala handlingar som är reflexiva till sin natur och i detta samman
hang uppstår som en konsekvens av ett påkallande från elevens sida. Vid de
tillfällen då läraren har genomgång av något moment i svenska förändras
den sociala relationen mellan aktörerna. Undervisningen blir lärarcentrerad
och inramningen starkare. Dessa tillfällen förekommer emellertid mera säl
lan och i sammanhang när eleverna är grupperade åldershomogent.
Klassrum kan ses som ett socialt system, där förhållandena är inbördes
beroende.271 Det elevcentrerade arbetssättet gör att undervisningen under
arbetspassen "sköter sig själv". Vidare har arrangemanget av eleverna runt
Berliner, D.C. Effective Classroom Teaching: The Necessary but Not Sufficient
Condition for Developing Examplary Sc hools. I: G.R. Austin & H. Garber (Ed). 1985.
Research on Exemplary Schools. Orlando. Academic Press, Inc. s 127-151. Att vara en
effektiv lärare förklaras sålunda: It mean s that achievement of certainly types does take
place. Achievement takes place at the classroom level when the teacher can deliver to
students a curriculum that is matched to desired outcomes. To deliver a curriculum means
to find ways to have students be engaged with and succeed at materials and activities that
have empirical or logical links w ith the sought outcomes, s 151.
267 Rossmiller, 1982. Omnämnd av Berliner i: G.R. Austin & H. Garber (Ed). 1985. Research
on Exemplary Schools. Orlando: Academic Press, Inc.
268 Smith, L.M. & Geoffrey, W. 1968. The complexities of an urban classroom. An Analysis
toward a General Theory of Teaching. New York: Holt, Reinhart and Winston, Inc. s
127-154.
269 Bernstein & Lundgren, 1983.
270 Ibid.
271 Smith & Geoffrey, 1968.
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arbetsbord skapat möjligheter för att de ska kunna hjälpa varandra och ar
beta med samma uppgifter. Det frigör läraren till att ostört kunna iaktta och
bistå enskilda elever i deras arbete. Elevernas sociala samspel bidrar också
till deras inlärning och underlättar lärarens möjlighet till handledning med
eleverna, vilken utmärks av personlig interaktion det vill säga interaktion
mellan lärare och enskild elev. Ett stort mått av sådan interaktion har visat
sig leda till större tillfredsställelse hos elever samt från deras sida en upp
skattning av läraren och en positiv inställning till arbetet.272 Lärare får för
sin del genom interaktionen större klarhet beträffande eventuella inlärnings
hinder hos eleverna och kan bistå dem bättre. Genom den personifierade
interaktionen i denna barnskola får läraren kännedom om enskilda elevers
inlärning och möter i handledningen eleven på den färdighetsnivå eleven
befinner sig med adekvata insatser. Av detta följer bättre klassrumskontroll,
som i sig leder till uppgiftsorientering hos eleverna och i sin tur ökad inlär
ning.273 Ett sådant arbetssätt kan medföra kontinuitet i undervisningen och
förutsättningar för inlärning hos eleven.274 Klassrumskontrollen är i hög
grad förbunden med den organisation för arbetet som läraren utformat. Kva
liteten i klassrummets inlärningsmiljö är en viktig del i detta. I denna
barnskola erbjuder klassrummet en mängd aktiviteter som engagerar ele
verna och stimulerar dem till arbete. Eleverna lär sig såväl av läraren och
varandra, som på det sätt varpå klassrummet ordnats i inlärningsavseende.275
Uppläggningen av läsundervisningen bär spår av en stark inramning, som
bland annat yttrar sig i en sekvensering i läsundervisningen. Denna ger sig
till känna i elevernas självständiga arbete då färdighetsträningen följer en
sekvensiell mall, konkretiserad i en lässpiral. I lärarens motivering för
lästräningsspiralen kan skönjas att den har såväl en kontrollfunktion som en
strukturerande funktion för uppläggning av undervisningen. Aspekter som
tyder på en dold stark inramning. Båda dessa aspekter, att strukturera och
kontrollera, är redskap för läraren i undervisningen, men också av vikt för
eleverna och deras inlärning. Berliner menar i sin artikel om effektiv klass
rumsundervisning att särskilt i k lasser där enskilt arbete används frekvent
och eleverna arbetar en stor del av ti den ensamma är strukturering viktigt.
Om eleverna är osäkra om mål och procedurer blir det inte mycket gjort.
Många barn förstår inte heller vad som förväntas av dem.276 Strukturering
kan då påverka elevernas uppmärksamhet och därmed deras läsförmåga.
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Innehållet i läsundervisningen visar att analytiska och syntetiska proces
ser, som hör hemma i en top down- respektive en bottom up- styrning i läs
ningen förenas.277 Medan elevernas första läsförsök och fortsatta lästräning
sker i enkla berättelseböcker, då sammanhanget, kontexten, ger stöd åt för
ståelsearbetet och hjälper eleverna att ta sig fram i texten, så ingår också i
läsundervisningen en träning av de minsta processelementen i de lästekniska
övningarna. Detta bör resultera i att eleverna använder såväl inre som yttre
ledtrådar i läsningen.278 De lästekniska övningarna tjänar ändamålet att ef
fektivisera elevernas igenkänning av o rd, som i sig är av kritisk betydelse
för läsförmågan. En ortografisk avläsningsstrategi gör det möjligt att koda
orden direkt utan ett fonologiskt omkodningssteg, dvs att gå direkt från or
dets visuella representationsform till dess betydelse och uttal.279 I lässpiralen
ingår på ett tidigt stadium inlärning av frekventa ord som ordbilder. Orden
lagras då som ortografiska identiteter i långtidsminnet, lexikon. Denna min
nesbild gör det möjligt för läsaren att känna igen ordet, när det ånyo presen
teras för honom, utan att behöva ta sin utgångspunkt i enskilda bokstäver,
vilket är en mödosam avkodningsstrategi. Så småningom möter eleverna i
lässpiralen övningar av ortografiska mönster som konsonantförbindelser,
stavelser, prefix och suffix. Sådana stavningsmönster kompletterar den fonologiska strategin vid kodning av mindre frekventa, särskilt flerstaviga ord
och hjälper läsaren att bryta ner orden i mindre element. Uppmärksamhet på
mindre processelement påskyndar elevernas förmåga att uppfatta dessa som
en helhet och införliva dem i ordperceptionen. Ett snabbt tillträde till de
lagrade orden i vårt inre lexikon beror på, h uruvida vi bildat ortografiska
särdrag i minnet. Skickliga läsare har lärt sig på automatisk nivå sekvenser
av bokstäver som enheter, vilka i minnet länkats samman genom en uppsätt
ning av associationsmönster.280 Segmenteringsprocessen under läsningen,
bestämmer hur en bokstavssekvens skall indelas i ortografiska segment av
olika storlek, till exempel i enstaka bokstäver, i stavelser, i rotmorfem281
med avdelningsmorfem eller grammatiska morfem, eller i hela ord.282
I de läsövningar av skilda karaktär och med olika syften som eleverna är
involverade i, får de lära sig flera sätt att läsa ord samt att integrera olika
avkodningsstrategier. Detta bör gynna en snabb igenkänning av ord. Orto
grafisk, fonologisk och semantisk kunskap, samt de tillhörande processerna,
opererar tillsammans och är integrerade med varandra.

Edfeldt, Å.W. 1982. Läsprocessen. Grundbok om läsforskning. Stockholm: Liber.
Lundberg, I. 1984 . Språk och läsning. Stockholm: Liber.
279 Hoien, T. & Lundberg, I. 1992. Dyslexi. Stockholm: Natur och Kultur.
280 Ehri, L.C. 1991. Development of the ability to read words. I Barr et.al. s 383-417.
281 Morfem avser de minsta enheterna i språket som har egen b etydelse. Ett ord kan bestå av
ett eller flera morfem. Ordet bil består av ett morfem, bilarna består av tre morfem.
282 Hoien & Lundberg, 1992.
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These three types of knowledge and processes are not and cannot be
invoked independently of one another. Reading reflects the coordina
ted, interactive knowledge and behavior of all thr ee.283
För att bli en bra läsare fordras därmed att samtliga processer behärskas.
Detta sker vid olika tidpunkter i läsutvecklingen vilket undervisningen bör
beakta.
Not only are there several ways to read words but also the particular
ways used by readers change during the course of development. In
structional methods may influence which ways of word reading are
used at the outset.284
Även för läsförståelsen antas förmågan att läsa ord snabbt vara synnerligen
viktig. Förklaringen är, att ju snabbare och ju mer automatiskt som ord kan
kännas igen, ju mera utrymme görs tillgängligt i minnet till förståelseproces
ser på högre nivå.285
Att lära sig dela upp orden på ett ändamålsenligt sätt, är särskilt värde
fullt för elever med dyslexi, då det visat sig, att dessa ofta saknar förmågan
att identifiera morfemenheter i ord. Detta är också nyttigt för barn, som fast
nat i en mödosam ljudningsstrategi. Läs- och skrivövningar kompletterar
varandra i detta syfte. Att inte endast läsa orden utan också skriva dem, för
stärker ordens perceptuella integritet i minnet, eftersom skrivning ställer
krav på ljudanalys och tvingar in uppmärksamheten på bokstävernas kritiska
särdrag. Däremot tjänar arbetsövningar, som innebär att barnet ska fylla i de
bokstäver som fattas i ett ord inte samma syfte, därför att dessa övningar inte
tvingar barnet att fästa uppmärksamhet på ordens stavningsmönster som
helhet.286
Läsundervisningen har fått en utformning, som läraren menar ska försöka
förhindra att svårigheter uppstår hos eleven. Kunskapsluckor ska täppas
igen, genom den repetition av färdigheter som lässpiralen anvisar och individualisering ska ge eleven möjlighet att utvecklas i sin egen takt och få den
tid eleven behöver. Individualiseringen innebär därmed i denna barnskola en
tidsindividualisering, medan såväl metod- som en planerad innehållsindividualisering inte är lika påtagliga. Den senare existerar endast som en effekt
av det fria valet. Däremot fungerar lässpiralen som ett "reparationssystem",
beroende på färdighetsorienteringen och sekvenseringen i undervisningen
och på så sätt också som en individualiseringsåtgärd. Elever som behärskar
färdighetsmomentet kan snabbt gå vidare medan andra behöver en mera
ingående repetition. Spridningen av läsförmåga, såväl i sex- som sjuårsAdams, 1992.
Ehri, 1991.
285 Perfetti, 1985. Citerad i Ehri, 1991.
286 Adams, 1992.
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gruppen, har till stor del sin bakgrund i den svaga inramningen och det
elevcentrerade arbetssättet. De långsamma eleverna får ta tid på sig och får
ta ansvar för sin egen läsinlärning. Detta blir särskilt tydligt beträffande en
elev, som inte intresserat sig för läsinlärning och därför befinner sig på en
låg läsutvecklingsnivå i jämförelse med de jämnåriga kamraterna. Läraren
har inväntat pojkens egna initiativ. Detta förhållande kan givetvis ifrågasät
tas. Ska en lärare invänta eleven eller ska läraren sätta igång en läsundervisning med eleven? Forskare har olika uppfattning om detta beroende bland
annat på teoretisk utgångspunkt, när det gäller läsundervisning. Samtidigt
som elevens egna vilja är viktig ur motivationssynpunkt, hinner de övriga
eleverna långt i sin läsutveckling. Skillnaden i kompetens kan senare utgöra
ett psykologiskt hinder för att eleven ska vilja ge sig i kast med arbete på en
grundläggande nivå. Frågan är därför inte enkel att besvara. I det aktuella
fallet handlar problemet om, varför eleven inte stimulerats av samma arbete
som kamraterna. Det handlar också om, vilken typ av uppgifter eleven vill
ha och hur läsun dervisningen ska utformas, för att eleven inte ska erfara sig
sämre än övriga elever. I varje enskilt fall måste den lärare som känner ele
ven därför avgöra, vad som är det bästa för just den eleven. I den elevgrupp
där eleven i fråga ingår, är det emellertid inget problem, att eleven inte på
börjat sin läsinlärning, menar läraren, då eleverna inte jämför sig med var
andra i kompetenshänseende. Eventuellt har prestationsnivån liten betydelse
för elever, om klassrumsarbetet inte betonar eller påtagligt synliggör skilda
kompetenser. Arbetssättet i barnskolan innebär en individualisering, som
bygger på såväl val av aktivitet, egen produktion som individuell arbetstakt.
Därmed påskyndas inte eleverna i arbetet och någon anledning till gruppe
ring efter förmåga finns inte heller. På så sätt undviks också i stor utsträck
ning möjlighet till jämförelse eller konkurrens eleverna emellan. Arbetssät
tet har dock inneburit, att elever med motivation att arbeta med läs- och
skrivarbete har tagit sin chans och kommit långt i sin läsutveckling. Som en
förstärkning i detta avseende torde elevernas värdering av den egna arbetsin
satsen och betoningen av ett ansvarstagande ha varit. Detta är i samstäm
mighet med vad forskningen om framgångsrika skolor, när det gäller
elevprestationer visat. Eleverna vid sådana skolor utvecklar en känsla av att
kontrollera sitt eget öde. Denna uppfattning överförs till eleverna av föräld
rar och lärare. De visar också, att de har förväntningar på eleverna och att de
hjälper dem på alla möjliga sätt, för att eleverna ska få erfarenheter av fram
gång i skolarbetet.287
Tillfällen att arbeta med läs- och skrivrelaterade aktiviteter är många och
av skilda slag i barnskolan, vilket ger eleverna stora möjligheter att ägna
mycket tid till läsning. Detta är av yttersta vikt för läsförmågan. Forskningen
har visat, att den tid eleverna är engagerade i aktiviteter som är relaterade till
287
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resultatmätningar - academic learning time - ger utslag på prestationerna.
Klasser med hög "academic learning time" presterar bättre, än elever i klas
ser som har mindre tid till detta. Likaså har det visat sig, att effektiva lärare
försäkrar sig om, att den tilldelade tiden och den tid eleverna är engagerade
är tillräcklig för inlärningen, samt att elevmaterialen liksom aktiviteterna
eleverna är engagerade i leder till framgång.288 Vad gäller såväl aktiviteter
som elevmaterial i barnskolan bidrar de till framgång beträffande elevernas
läsförmåga. De flesta har en säker läsning med få felläsningar. Flertalet läser
också med hög läshastighet, när de uppnår slutet av årskurs 2. Trots det,
finns någon enstaka elev i båda åldersgrupperna som är svag läsare i slutet
av årskurs 2.
Klassrummet utgör en stödjande litterär omgivning och erbjuder möjlig
heter att läsa och skriva för en mångfald ändamål. "Forskningen" är ett sätt
att engagera eleverna i text. Orienteringsämnet har utformats på samma sätt
som forskningen i samband med svenskundervisningen och den tid eleverna
använder till läsning i skolan ökar av den anledningen. I båda dessa sam
manhang används läsningen som ett verktyg för att skaffa information. Re
dovisningen av forskningsämnet är ett sätt att omsätta meningsfullhet i lä
sandet till praktisk handling. Genom att stödja eleverna, när de prövar nya
vägar att läsa och skriva, ges de även möjlighet att uttrycka sig om ett vitt
spektra av ämnen. Läsundervisningen i denna barnskola ger, trots inslag av
färdighetsträning, intryck av funktionalisering genom att färdighetsträningen
involveras i elevernas självständiga arbete och att detta huvudsakligen består
av aktiviteter som innebär egen kreativ produktion. Den svaga inramningen
ger eleverna möjlighet att läsa olika texter, som de själva finner intressanta
och att producera egna texter, på grund av att
inramning agerar selektivt på realiseringsregler och därmed på pro
duktionen av texter i enlighet med det värde som inramningen har.289
Den utformning som läsundervisningen har i klassrummet erbjuder eleverna
lärarstöd under arbetet och även direkt undervisning av läraren. Växlingen i
lärarrollen under skoldagen tillmötesgår såväl de elever, som har en egen
inre drivkraft, vilka förstår vad de ska lära sig och vill arbeta självständigt,
som de elever vilka behöver lärarens förklaring som struktur och som bro
mellan vad de redan visste och vad de behöver veta. Rollen som gruppin
struktör, hänger samman med lärarens uppfattning, att läsutveckling är en
process som går att påverka genom att rikta elevernas uppmärksamhet på
grundläggande färdigheter, förelägga dem övningar för att befästa dessa
samt erbjuda ett engagerande arbete. Den handledande lärarrollen syftar
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däremot till att hos eleverna utveckla arbetsdisciplin och ansvar, något som i
stort sett alla elever kan svara upp emot.
Enighet i personalgruppen vad gäller pedagogisk uppfattning om under
visning är påtaglig i denna barnskola och präglar den pedagogiska praktiken
mera än i någon annan barnskola. Det har sin bakgrund i att pedagogiska
idéer om hur barnskoleverksamheten skulle utformas utvecklades under en
längre tidsperiod än vid någon av de övriga barnskolorna och skedde i sam
band med att personalen läst litteratur om åldersintegrerad undervisning i en
studiecirkel. En pedagogisk diskussion bland de deltagande lärarna uppstod.
Denna bidrog till, att de fick möjlighet att skapa sig en gemensam pedago
gisk uppfattning. Att detta lyckades menar en av lärarna bero på att:
...vi hade gått på djupe t angående vad vi t ycker och vad det är vi vill
genom de litteraturdiskussioner vi hade haft tidigare. (Intervjutillfälle
1)

Eventuellt är detta också grunden till att en samordnad planering över läsår,
ämnen och verksamhetsområden är tydlig och noga genomarbetad. Läsundervisningen vittnar i sin helhet om kontroll mellan mål och medel. För att
uppnå målet att eleverna ska utveckla läslust får fri och meningsfull läsning
utgöra den huvudsakliga läsningen i skolan och för att utveckla en säker
ordidentifikation stimuleras fonologiska och ortografiska avläsningsstrate
gier. Klassrumsprocesserna är därmed i hög grad relaterade till lärarens in
tentioner med läsundervisningen. Dessa visar på en insikt hos läraren för de
kunskaper och processer, som är involverade i läsning och hur sådana för
ändras, allt eftersom elevernas läsförmåga utvecklas. Lärarens mål med
läsundervisningen och de medel läraren använder för att nå målen är tecken
på rationalitet i beslutsfattandet. Lärares beslutsfattande är betydelsefullt och
själva hjärtat i undervisningsprocessen.290 Beslutsfattandet tar sig uttryck i
undervisningsbeteendet. Hos denna lärare har beslutsfattandet sin grund i
den personliga uppfattningen om undervisningsprocessen, den aktuella och
den långsiktiga. Detta visar sig i det arbetssätt som tillämpas, den långsik
tiga uppläggningen av läsundervisningen och den kontroll som utövas.
Den pedagogiska praktiken vittnar om en såväl stark som svag klassifikation och inramning. Nedan visas styrkan i klassifikation och inramning i
olika avseenden.
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Tabell 8. Klassifikationens styrka i Åskolan med avseende på olika aspekter.
Principer för klassifika
tion

Stark

Svag

Aldersgruppering

stark 1 lektion/vecka i
svenska
stark i läsundervisningen
stark

övervägande svag

Gruppering efter kön

Uppdelning efter ämnen
och verksamhetsområden
Arbetsdelning mellan yrkes stark
professioner
Uppdelning av lokaler för
stark
skolämnen resp. förskoleoch fritidspedagogik.

Tabell 9. Inramningens styrka med avseende på olika aspekter.
Principer för inramning

Stark

Kontroll över överföringsoch
förvärvsprocessen
Kontroll av elevernas läsut- stark
veckling
Uppläggning av läsunder
stark
visningens innehåll
Tempo i undervisnings-pro
cessen

Svag
övervägande svag

svag

Kommentar: Den bild som framträder beträffande klassifikation och inram
ning i den pedagogiska praktiken är, att den i sin helhet kännetecknas av en i
huvudsak stark klassifikation och en inramning som varierar beträffande de
olika aspekterna. En stark inramning framskymtar genom det diagnostiska
förfarandet och den planlagda och sekvensiella färdighetsträningen, vilken
emellertid är individualiserad.
Vad betyder då läsundervisningens innehåll och uppläggning för eleverna
i denna barnskola? Prövningarna vid skolstarten avslöjar att de flesta sexår
ingar har en klar uppfattning om läsningens funktion. De har också en för
åldern god språklig förmåga. Att börja med läsrelaterade aktiviteter redan
som sexåringar visar sig därför vara något som eleverna söker sig till. Un
dervisning och inlärning är även för sexåringarna centralt och vad deras
skoldag i barnskolan till mesta delen handlar om, vilket passar eleverna i
fråga. Förskoleverksamheten liknar av den anledningen i flera avseenden
skolpedagogik, främst vad avser förvärv av specifika färdigheter. Läsprövningarna avslöjar, att drygt halva antalet barn i de båda åldersgrupperna
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kommit igång med sin läsinlärning tidigt. De elever, som var sex år n är stu
dien startade, har i slutet av åk 1 uppnått en hög läsförmåga. Resultatet på
läsprovet i åk 2 bekräftar, att dessa elever är goda läsare och bidrar till en
hög prestationsnivå för grupperna som helhet. Den stimulans det innebär för
eleverna att se äldre kamrater läsa och möjligheten att sätta igång med läsaktiviteter själva har troligen bidragit till detta tidiga intresse för läsning.
Möjligheten att påbörja sin läsinlärning som sexåring har varit till fördel för
dessa barn. Undervisningen har utformats efter elevgruppens kompetens,
åsikter som framkom vid en av intervjuerna:
Det ska vara förskola, säger en del. Men jag ser att på mån ga håll
blir det skola och det blir jättebra. Jag är rädd för att det blir anting
en eller. Utan just det här att på barnens villkor kan det bli både och.
Ja, och att barnen får utrymme för sin lek och ha rörelse för de har
spring i kroppen och det syns stor skillnad mellan ettorna och sexår
ingarna när det gäller uthållighet. En sexåring vill bara slänga sig
rakt ut, plötsligt o rkar man ingenting. Samtidigt ser jag s exåringarna
sitta här och arbeta i sin bok. De är som vuxna, de behöver omväx
ling. (Intervjutillfälle 5)
Av schemat framgår, att det finns variationer under skoldagen för sexåring
arna, genom att de dels har förskoleaktiviteter i åldershomogen grupp och
dels stillasittande bänkarbete i åldersintegrerad grupp. Förskoleaktiviteterna
rymmer såväl rörelse som läsförberedande arbete och garanterar därmed
också omväxling under dessa arbetspass. Även under de åldersintegrerade
arbetspassen ges variation genom att eleverna kan välja bland olika typer av
arbetsuppgifter.
Ett par elever i de båda åldersgrupperna förblir svaga läsare under
barnskoleåren. Läraren har anpassat sina förväntningar till dessa barns indi
viduella nivå. De har kunnat arbeta i sin egen takt och fått det individuella
stöd som varit möjligt inom klassrummets ram. Läsundervisningen har
också fått en specialpedagogisk utformning i och med att den ger utrymme
och tid för individualiserat arbete såväl beträffande tid till förfogande som
möjlighet till eget val av arbete och kreativ produktion. Detta har dock för
eleverna i fråga inte varit tillräckligt för att uppnå samma kompetens som
övriga elever, även om de fått mera lärarstöd än övriga elever. Med en lärare
på 16-20 elever är tiden till enskild elev begränsad. Flexibla elevgrupper
hade eventuellt varit en annan lösning på problemet om lokalerna tillåtit
detta. Ett specialpedagogiskt upplagt arbete i klassens läsundervisning har
fått ersätta en för dessa elever riktad specialpedagogisk insats av en special
pedagog och det tillskott av resurs som detta hade inneburit. Möjligtvis har
den specialpedagogiska insatsen inte ansetts förenlig med den pedagogiska
målsättningen som barnskolan innebär, att låta den enskilde eleven utvecklas
i sin takt. I ett sådant perspektiv och i en tid med begränsade ekonomiska
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resurser kan sådan insats eventuellt utebli, vilket kan ifrågasättas, när det
gäller skolans ansvar för elever i behov av stöd. Samtidigt finns hos klasslä
raren en strävan att tillförsäkra eleverna en läsutveckling så, att kunskaps
luckor och färdighetsbrister undviks genom de obligatoriska uppgifter, som
ingår i elevernas arbete. Läraren försöker i läsundervisningen förebygga, att
eleverna ska få svårigheter med läsningen, genom att försäkra sig om, att
eleverna tillägnar sig de grundläggande färdigheterna och genom att bygga
upp dessa kontinuerligt. Detta sker genom noggrann programmering av
läsövningar, genom riklig tid till fri läsning, genom att eleverna lär sig ta
initiativ och ansvar och genom att försöka få dem engagerade i arbetet.
Detta har dock inte varit tillräckligt för några elever. För elever som går
långsamt fram i sin läsinlärning är stödjande insatser på ett så tidigt stadium
som möjligt angeläget, för att inte glappet i läsförmåga mellan dessa elever
och övriga elever ska öka kontinuerligt.
Som framgått av beskrivningen och analysen av läsundervisningen i
Åskolan försöker läraren att ta hänsyn till många av de faktorer som lästeorier pekar ut som väsentliga för en lyckad läsinlärning. Vi har också sett hur
hon mycket medvetet strävar efter att integrera inslag från en top down-mo
dell med en bottom up-ansats. I ett normativt perspektiv kan man därför
hävda att Åskolans läsundervisning vilar på en bred vetenskaplig grund. När
läraren själv talar om sin praktik och motiverar sin uppläggning av under
visningen, framhåller hon dessutom vikten av att läraren har goda kunskaper
om läsprocessen, även om hon inte ger några explicita referenser till olika
forskningsrön. Hon har även genomgått speciallärarutbildning, och det är
troligt att de teorier om läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter, som hon
där kommit i kontakt med, verkligen integrerats med hennes pedagogiska
praktik.
Hur ska barnskolans undervisningsresultat värderas, när detta sätts in i ett
kontextuellt perspektiv? Åskolan tillhör en av de skolor där sexåringarna
som denna undersökning följt över barnskoleåren uppnått bättre resultat än
vid flera av de övriga barnskolorna. Den pedagogiska verksamheten är
också annorlunda liksom de kontextuella förhållandena. Personalen hade
förberett barnskoleverksamheten under lång tid innan den etablerades. Or
ganisationen har sedan utvecklats under ett par års tid. Personallaget är
större än vid övriga barnskolor på grund av antalet åldersgrupper och täcker
upp det behov av yrkeskategorier som behövs för verksamheten. Det innebär
också möjlighet till större flexibilitet i fördelningen av ansvaret för under
visningen. Genom fördelning av olika ansvarsområden i personalgruppen
har lågstadielärarna kunnat begränsa sina undervisningsinsatser till i huvud
sak ett ämne och klassrummen har blivit ämnesrum. Lärarna kan därmed
koncentrera sin uppmärksamhet på ett enstaka ämne och noga följa elever
nas utveckling i ämnet. Tillgången på klassrum i anslutning till varandra har
gjort detta möjligt.
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Läsundervisningen i Åskolan kan sägas vara en kombination av ämnescentrering och ett elevcentrerat arbete. Detta har åstadkommits inom en
stark klassifikation och en till synes svag inramning, där kontrollen är dold.
Samtidigt som uppläggningen av läsundervisningen utgår från en struktur
över de färdigheter eleverna ska förvärva, får de möjligheter till eget val av
aktiviteter och ett eget ansvar för arbetet. I det aktivitetsstrukturerade klass
rummet med ett stort utbud av bö cker och arbetsmaterial av skilda slag er
bjuds en stimulerande inlärningsmiljö. Detta har tydligen passat eleverna.
En övervägande del av dessa kommer från hem med likartad läroplan som
skolan. Elevernas arbetsinsatser kopplas till positiva förväntningar om re
sultat, såväl från lärar- som föräldrahåll. Vissa uppgifter redovisas för klas
sen och dessa tillfällen får stor uppmärksamhet i arbetsprocessen. Eleverna
arbetar koncentrerat med sinsemellan olika uppgifter, varför lektionstiden
utnyttjas maximalt till arbete. Uppmärksamhet på böcker och elevernas litte
raturläsning upptar en stor andel av tiden i barnskoleundervisningen. Ele
verna hade redan vid skolstarten god kännedom och stort intresse för barn
litteratur. De flesta elever var också språkligt väl förberedda inför läsinlärningen. Flera samverkande faktorer ligger således bakom elevernas läsprestationer. Dit hör även en insiktsfull läsundervisning, som dock inte ensam
kan vidräknas resultatet. Utan gynnsamma förutsättningar hade läsundervis
ningen inte kunnat få den utformning den har.
Eleverna i Åskolan har kunskaper och erfarenheter som de kan nyttja i
sitt läs- och skrivarbete, när de börjar barnskolan. De har förmåga att på
egen hand söka arbete i klassrummet och utvecklar snabbt en förmåga att
utnyttja klassbiblioteket i sin "forskning". De är också medvetna om bety
delsen av att lära sig. En del av detta kan förklaras i termer av hembakgrund.
En större andel elever från socialgrupp 2 finns i denna barnskola. Den tätort
i vilken Åskolan är belägen ligger i närheten av en större utbildningsstad.
Inverkar detta på föräldrarnas medvetenhet om betydelse av utbildning?
Medför det i sin tur att de även inser vikten av de tidigare skolåren för ele
vernas senare utbildning? Föräldrarna är mycket engagerade i sina barns
skolgång och följer deras utveckling.
När jag återvänder till barnskolan i slutet av år 3 för att genomföra en
ytterligare läskontroll med de nu åttaåriga eleverna har barnskolan till viss
del förändrats. Framför allt består barnskolan nu av fler åldersgrupper av
barn och elevantalet har ökat till strax över 80 elever. En grupp nioåriga
elever ingår nu i barnskolan. Personalen tycker, att det är för många barn i
verksamheten nu och att de inte hinner med den personliga kontakten med
elever och föräldrar som de önskar. Den organisation som gett en ytterligare
åldersgrupp elever i barnskoleverksamheten har medfört ett schema, som är
mycket komplicerat att få till stånd på grund av att det blir för många fakto
rer att ta hänsyn till.
Skoldagen ser likadan ut s om tidigare. Den är indelad i tre arbetspass.
Det första innefattar åldershomogen undervisning och de två övriga ålders159

integrerad undervisning. (Sexåringarna slutar dock för dagen efter det andra
arbetspasset.) Läraren menar, att de åldershomogena arbetspassen ställer
krav på de lärardrivna genomgångarna. Hon måste vara "mycket strukture
rad", för att eleverna självständigt ska kunna tillämpa den nya kunskapen
under de åldersintegrerade arbetspassen. Dessa åldershomogena arbetspass
är mycket krävande och läraren säger, att hon känner sig mera avlastad un
der de åldersintegrerade arbetspassen. Hon kan därför inte tänka sig återgå
till åldershomogen undervisning enbart.
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Söderskolan
Den åldersintegrerade verksamheten för sex- och sjuåringar startade höst
terminen 1992 i detta rektorsområde. Initiativet att erbjuda skolstart för sex
åringarna togs av Barn- och ungdomsnämnden. Barnkullen sexåringar varie
rar mellan 45 och 55 barn i skolans upptagningsområde. Antalet sexåringar i
skolan har varierat över åren. Första året gick sex sexåringar i skolan, det
andra året tre och innevarande år finns åtta sexåringar i skolan.
Beslutet att ta emot sexåringar i skolan togs hösten 1991 av kommundelsnämnden. Denna fattade också beslutet om åldersintegrering. Under
efterföljande vårtermin förberedde sig skolans personal inför den nya verk
samhetsformen. Lärarna träffades regelbundet för att sätta sig in i vad för
ändringen skulle komma att innebära. De lärare som först skulle möta sex
åringar i sina klasser samt en av skolledarna deltog då också i en 3-dagars
högskolekurs om sexåringen i skolan. Två studiedagar i samma ämne an
ordnades för samtliga lärare på lågstadiet vid skolenheten under hösttermi
nen 1992. Under vårterminen 1992 förberedde sig skolan för den flexibla
skolstarten. Läsåret därpå bildades en åldersintegrerad klass med sex- och
sjuåringar samt en åldershomogen nybörjarklass. Under en period diskutera
des i kommundelen att sätta ett maximumantal för intaget av sexåringar.
Något beslut fattades dock inte härvidlag. Intresset från föräldrarnas sida var
under de första åren inte heller särskilt stort att döma av antalet anmälda
barn till tidigare skolstart. Från skolans håll har man när sexåringarna an
mälts till skolan rådgjort med förskolan om lämpligheten av att barnen i
fråga börjar skolan. I vissa fall har föräldrar avråtts från att skicka sitt barn
till skolan. En ny modell att lösa problemet har provats under det läsår, som
denna undersökning följer verksamheten. Under en period på fyra veckor
efter skolstarten har föräldrarna fått möjlighet att ta ställning till om deras
barn ska fortsätta skolan eller vänta ett år ytterligare. I denna skola har sex
åringarna hitintills skrivits in i skolan och börjat sin skolgång på samma
villkor som sjuåringarna. Av den anledningen var en sådan observations
period detta läsår värdefull.
Föräldrarna informerades skriftligt inför sexåringarnas skolstart. Dess
utom gavs från skolans sida ingående information till daghemsföreståndarna
för att de i sin tur skulle kunna informera föräldrar och svara på eventuella
frågor. Dessutom fick en av lärarna på skolan som uppgift att föra diskus
sion med de föräldrar som vände sig till skolan med frågor.
Hela lågstadiet huserar i en egen byggnad strax intill en större skolbygg
nad för mellan- och högstadiet. Samtliga stadier är tvåparallelliga och skolan
har för närvarande totalt ca 500 elever. Hela skolan genomgår under läsåret
en renovering, varför tillgången på lokaler är begränsad. Detta betyder för
sex- och sjuåringarnas del att de har ett enda rum till sitt förfogande. Klass
rummet är stort, men alla typer av aktiviteter ska ske inom rummets väggar.
Den främre delen av klassrummet har karaktären av klassrum med bord vid
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vilka eleverna är grupperade om 4-6 elever. Den bakre delen används till
friare aktiviteter och samlingar. I ett hörn ligger en matta där eleverna kan
slå sig ner vid samlingarna. En bokhylla avskärmar samlingshörnan från
klassrumsdelen. I ett annat hörn av klassrummet har en myshörna avskär
mats. Dit kan eleverna gå när det är fri läsning eller när man vill arbeta
ostört. Myshörnan är därför inredd med t vå skolbänkar och myskuddar på
golvet att sitta på. För övrigt finns i klassrummet en diskbänk och två större
bord vilka används vid målning och praktiska aktiviteter. Eftersom det i
dagsläget saknas grupprum i anslutning till klassrummet, används dessa
bord också, när läraren behöver samla en grupp barn litet avskilt från övriga
barn.
Den pågående renoveringen orsakar lokalbrist, enär klassrum måste
tömmas med omflyttningar av klasser som följd. För de båda nybörjarklassernas del innebär det, att de måste slås samman under drygt tre månader i
början av vårterminen. Sex- och sjuåringarnas klassrum får under den tiden
rymma 31 elever och personalen, två lågstadielärare och en fritidspedagog,
arbeta sida vid sida i klassrummet.
Den totalintegrerade verksamheten är inne i en utvecklingsprocess, där
det slutliga utseendet inte är klart, när undersökningen startar. Skolledningen
har planer på att integrera alla lågstadieåldrar fortsättningsvis, dvs sexåring
ar t o m nioåringar, i samma klass. Arbetslaget kommer i så fall att bestå av
en förskollärare, en fritidspedagog och lågstadielärareresurs motsvarande
2,4 lärartjänster. Tre sådana arbetslag kommer då att finnas på lågstadiet.
Läsåret 1995/96 ska således ytterligare sexåringar integreras i denna grupp,
som då kommer att bestå av tre åldersgrupper. Hur personalen kommer att
fördela sig sinsemellan på olika arbetslag blir slutgiltigt under slutet av vår
terminen 1995.
Elevernas föräldrar representerar samtliga socialklasser. Några föräldrar
är akademiker och några är tjänstemän som kan tillföras socialgrupp två. De
flesta föräldrapar tillhör socialgrupp tre med yrken som bland annat rör
montör och målare.
Klassen består under höstterminen av åtta s exåringar och åtta sjuåringar.
I sexårsgruppen ingår tre pojkar och fem flickor. Samtliga sexåringar som
anmälts till skolstart har placerats i samma klass. Den andra nybörjarklassen
består därför av enbart sjuåringar.
Under höstterminen tjänstgör en lågstadielärare och en fritidspedagog i
klassen. Fritidspedagogen arbetar 10 timmar i klassen. Klassen har också
tilldelats en specialundervisningsresurs på 60+50 minuter per vecka. Det
finns ingen förskollärare i arbetslaget, vilket fritidspedagogen beklagar, då
hon inte anser sig ha den kompetens som arbetet kräver. Både lågstadielära
ren och fritidspedagogen hade tjänst på skolan innan sex - sjuårsverksamheten infördes och sökte sig således inte till denna. Lågstadieläraren stod i
tur att ta emot en nybörjarklass. Detsamma gällde lågstadieläraren i den
andra årskurs 1-klassen. Båda lärarna är positiva till åldersintegrerad un
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dervisning. Samarbetet dem emellan liksom att planera den nya verksamhe
ten är därför inspirerande, enligt lärarna.
Sex- och sjuåringarna i den åldersblandade klassen är under höstterminen
tillsammans hela skoldagen. Veckoschemat består av "öppna" arbetspass
och raster för att medge en viss frihet beträffande innehåll under skoldagen.
Under arbetspassen ingår såväl svenska och matematik som skapande akti
viteter och orienteringsämne. Förmiddagspasset räcker fram till lunch kl
10.30 med en rast på 20 minuter under arbetspasset. Skoldagen slutar kl
11.20 förutom två dagar i veckan, måndag och onsdag, då det är åldershomogen undervisning för vardera åldersgruppen var sin dag. Under två ar
betspass på 60 och 50 minuter har fritidspedagogen hand om eleverna.
Sexåringarna har gått i olika dagisgrupper. De kände inte varandra vid
skolstarten. Fyra sexåringar hade inte varit på dagis alls under förskoleåren.
När jag besöker klassen för första gången har jag svårt att se skillnad på sexoch sjuåringarna under arbetet i klassrummet. Läraren beskriver också sex
åringarna som skolmotiverade, med något enstaka undantag, och att deras
utveckling till skolbarn gått fort. De utgör en sovrad grupp, genom att för
skollärarna bedömt, att just dessa elever borde kunna börja skolan. Inga
formella prov förekom i sammanhanget. Endast en av sexåringarna avviker
från gruppen i mognadshänseende. Någon trötthetssvacka under terminen
hade ännu inte heller, när jag stiftar bekantskap med verksamheten ett par
månader in på höstterminen, varit påtaglig, enligt lågstadieläraren.
Skolan är en lika ny och outforskad verklighet för båda åldersgrupperna.
Av den anledningen men också beroende på att en förskollärare saknas i den
pedagogiska verksamheten och den rådande lokalbristen, får sex- och sjuår
ingarna bilda en gemensam undervisningsgrupp. Den pågående ombyggnationen innebär, att all verksamhet för såväl sex- som sjuåringar försiggår i
klassrummet. Detta förhållande medger inte att olika typer av aktiviteter
pågår samtidigt, då eleverna skulle störa varandra alltför mycket. Den peda
gogiska praktiken har av den anledningen fått karaktären av skolundervis
ning, såväl beträffande skoldagens utseende med arbetspass och raster som
beträffande skoldagens innehåll. En åtskillnad mellan skolämnen och friare
aktiviteter blir på grund av lokalbristen en nödvändighet och fri lek kan en
dast förekomma på raster. Därmed uppstår en arbetsfördelning mellan
klassläraren och fritidspedagogen, som består i att läraren ansvarar för
skolämnena medan fritidspedagogen kommer in i klassen som resurs till
exempel vid skapande aktiviteter. Dessutom tar hon hand om eleverna, när
de går till badhuset och "fritids" efter skoldagens slut. Rådande omständig
heter gör, att klassen som helhet bildar en organisatorisk enhet. Sex- och
sjuåringar deltar därmed också i samma undervisningsaktiviteter under de
åldersintegrerade arbetspassen. Det medför att innehåll och arbetssätt i un
dervisningen är desamma för de båda åldersgrupperna. Arbetet i klassrum
met kan beskrivas som ett sammanhållet pedagogiskt arbete. Detta har också
163

sin bakgrund i, att sexåringarna är inskrivna i skolan och att de liksom sju
åringarna börjat i årskurs 1.
Höstterminen kan därför också börja som tradition är i nybörjarklasser
med inskolning av eleverna. Aktiviteterna består av omväxlande stillasittan
de lekar och rörelselekar. I synnerhet sexåringarna behöver röra på sig
mycket och "få kroppen i ordning", tycker läraren. Därför förekommer ofta
övningar, vilka har till syfte att utveckla kroppsmedvetandet. Fin- och
grovmotoriska övningar samt koncentrationsövningar, anser läraren, att alla
elever oberoende av ålder behöver. Efter drygt en månad har läraren klart
för sig, vilka elever som inte behöver dessa övningar längre utan kan gå
vidare med andra aktiviteter. En bokstavs- och läskontroll genomförs med
samtliga elever av specialläraren för underlag vid planeringen av den fort
satta verksamheten.
Klassläraren märker under höstterminens första veckor, att de sexåringar
som varit i förskolan tidigare har lättare att infoga sig i en grupp. Ändå går
det lätt att skapa en klasskänsla och dana ett skolbeteende. Ibland säger sig
läraren ha svårt att fånga elevernas uppmärksamhet, men det gäller samtliga
barn. Inte bara sexåringarna. Däremot tycker hon att det blivit mer av om
händertagande i lärarrollen i och med sexåringarnas skolstart. De behöver
mer hjälp med det praktiska än sjuåringarna och blir fo rtare trötta. De är ju
också kortare och når inte alltid upp till sina kläder på kroken och böcker på
hyllan. De är också omedelbara och impulsiva, vilket läraren menar, att hon
måste vara förberedd på och planera efter. Därför säger hon sig arbeta mera
förskoleinriktat än tidigare med leken som metod vid in lärning och klass
rummet har med "mysan" och samlingsmattan fått en delvis förskolelikande
miljö.
Med hjälp av skolförberedande verksamhet, omväxlande aktiviteter i
klassrummet, en större frihet för sexåringarna beträffande behovet att få röra
på sig och tolerans, när det gäller deras svårigheter att koncentrera sig längre
stunder, har klassrumsmiliön utformats så, att sexåringarna smälter in i verk
samheten utan problem. Åldersgruppernas jämna kunskaps- och färdighets
nivå och sexåringarnas intresse för skolarbete är en starkt bidragande orsak
till, att detta varit möjligt i en skolpräglad verksamhet. Av samma anled
ningar utgör inte heller avsaknaden av lek och mera praktisk verksamhet
under skoldagen något egentligt problem. Personalens intresse för åldersintegrerad undervisning har även stimulerat lärarna att satsa tid och energi
på att utforma en så bra pedagogisk praktik som möjligt för eleverna inom
de organisatoriska och lokalmässiga ramarna.
I början av höstterminen får läsförberedande undervisning i form av
samtalsstunder större utrymme under skoldagen än, vad som varit vanligt i
skolan och den pedagogiska praktiken får i detta avseende en förskoleliknande prägel. Samtalen har olika ändamål och läsarens agerande varierar
därför liksom mönster i den verbala interaktionen och kommunikationens
innehåll. Vid morgonsamlingen är syftet med samtalsstunden att utveckla en
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gemenskapskänsla i gruppen. Eleverna delar varandras erfarenheter genom
att exempelvis berätta något från föregående dag. Dessa elevcentrerade
samtal med samtalsämnen som utgår från eleverna, skapar en interaktion där
samtliga i gruppen deltar och där kommunikation i grupp tränas. Läraren
menar, att syftet med samtal i grupp är att lära eleverna föra en kommunika
tion, där en viktig förutsättning är att lyssna på andra. Vid a ndra tillfällen
har samtalsstunderna en tydligare målinriktning med en såväl kognitiv som
psykoemotionell process involverad, till exempel när samtalsstunderna an
vänds till personlighetsutvecklande övningar. Dessa går ut på, att barnen ska
stärka sin identitet och öka sitt självförtroende, men samti digt också lära sig
nya språkliga begrepp. Samtalen är då mera strukturerade, varvid läraren
intar en samtalsledande roll. Interaktionen begränsas samtidigt till läraren
och en elev i taget. Vid ett sådant tillfälle visar läraren en bild på en ledsen
kanin. Eleverna förklarar var och en, varför de tror, att kaninen ser så ledsen
ut. Samtliga elever ger sin förklaring, men måste vänta på sin tur. Dessa
samtalsituationer kräver mer av eleverna, dels att lyssna på andras förkla
ringar, så man inte upprepar dessa, dels tänka ut sitt svar innan det ges till
fälle att yttra sig. Läraren är noga med att reglerna ska beaktas och påminner
eleverna om detta, när de glömmer av sig och pratar innan turen kommit till
dem.
Oberoende av samt alssituation är alla elever aktiva och visar sig h a ett
väl utvecklat språk. Särskilt några sexåringar har ett rikt ordförråd och för
måga att berätta en sammanhängande historia. Samtliga elever i klassen är
pratglada och talar ibland i munnen på varandra. Särskilt sexåringarna är
impulsiva och har svårt att invänta sin tur. För att få en förändring till stånd
och lära eleverna bemästra sin impulsivitet, låter läraren en "talpinne" gå
runt i gruppen. Den s om har pinnen får prata och andra vänta tills de fått
pinnen i sin hand. Läraren menar, att impulsiviteten är ett utvecklingsdrag,
som skiljer sexåringen från sjuåringen, vilket måste beaktas i undervisning
en. Uthålligheten hos sexåringen är låg. Elever i den åldern kräver omedel
bar effektuering, förklarar hon. Sexåringarna i denna barngrupp är särskilt
spontana, medan sjuåringarna däremot är ovanligt tillbakadragna, tycker
läraren. Som observatör i klassrummet ter sig detta som ett nog så generali
serat uttalande. Några elever i sexårsgruppen utmärker sig tydligare än
andra, men var och en av olika anledningar. En pojke, allmänorienterad,
reflekterande och vetgirig drar slutsatser och ser konsekvenser snabbare än
andra elever. Han vill gärna dela med sig av sina kunskaper och funderingar.
Därför har han svårt att vara tyst, när han ser, att inte andra har förstått. En
flicka, socialt mindre mogen än övriga sexåringar visar tydligt sexåringens
egocentriska tänkande. Det finns också i gruppen elever som mera liknar
sjuåringens lugna och stabila beteende och som med lätthet infogar sig i en
grupp och i gällande regler. Anledningen till att läraren upplever ålders
grupperna olika, torde i grunden bottna i den intellektuella vakenhet som
sexåringarna utstrålar. Att invänta "talpinnen" fungerar snart i klassen och
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får även en annan positiv konsekvens i det att eleverna tänker igenom mera
noggrant, vad de ska säga. En mer reflekterande hållning hos eleverna i
gruppsamtalen är en strävan, som läraren också försöker åstadkomma, ge
nom de frågor hon s täller och ber eleverna fundra över. Frågorna innebär
ofta en värderande eller kritisk reflektion som inte genast kan besvaras. I
den elevsammansättning som finns i klassen tycker läraren, att sexåringarnas
impulsivitet också är ett nyttigt inslag. Sjuåringarna är mer tystlåtna än
önskvärt i samtalssituationer. Hon tror därför, att sexåringarna kan utöva ett
gott inflytande härvidlag. Dessutom anser hon redan, att sexåringarna är en
duktigare grupp.
Samtalsstunderna är viktiga även för läsförmågan, menar läraren och för
klarar:
För att eleverna ska få en bra läsförmåga måste de veta vad språk är.
Att de har en aning om kommunikation och språk över huvud taget är
viktigt. (Intervjutillfälle 2)
För att ytterligare stimulera språket kompletteras samtalen i grupp med
språklekar. Dessa ger också läraren information om elevernas språkliga
medvetenhet, vilket är av betydelse inför organiseringen av den kommande
läsundervisningen. Efter att det gått drygt en månad in på terminen har lära
ren fått en uppfattning om elevernas verbala kompetens. Eftersom sexåring
arna till skillnad från sjuåringarna inte deltagit i den reguljära sexårsverksamheten på förskolan, anser lärarna, att språklekar och begreppsövningar
bör komplettera den grundläggande läsundervisningen.
Denna påbörjas efter de inledande veckornas rekognosering av e levernas
språkliga förmåga. Eftersom sex- och sjuåringar bildar en gemensam under
visningsgrupp möter de läsundervisning på samma sätt. Detta är i viss mån
en eftergift på grund av organisatoriska och lokalmässiga omständigheter.
Egentligen anser läraren, att sexåringarnas första skolår skall vara ett skolförberedande år och att de ska kunna vara i skolan på sina egna villkor. För
att balansera denna konflikt menar läraren det vara viktigt att anpassa och
variera undervisningen till det enskilda barnet. Hennes uppfattning efter de
första veckorna är emellertid, att sexåringarna verkar ha lika stor beredskap
att möta läsundervisning som sjuåringarna, vilket också den muntliga dia
gnosen och det fonologiska provet antyder. Det fonologiska provet genom
förs med båda åldersgrupperna ett par månader in på terminen. En tydlig
skillnad mellan åldersgrupperna visar sig till de yngre elevernas fördel.291
Sexåringarna erhåller även ett högt resultat på den muntliga diagno
sen.292 Dessa elever, vilka utgör en sovrad grupp, bör av diagnoserna att
döma ha ett bra utgångsläge inför läsinlärningen. Med avseende på den fo291
292
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nologiska kompetensen har de till och med ett bättre utgångsläge än de ett år
äldre kamraterna. En hypotetisk fråga inställer sig, när s exårsgruppens re
sultat på frågorna som rör läspåverkan i hemmet studeras. Eleverna har er
hållit ett högt medelvärde och spr idningen inom gruppen är låg. Finns här
bakomliggande orsaker till den fonologiska kompetensen hos eleverna? Att
denna elevgrupp deltar i läsundervisning ter sig utifrån deras språkliga kom
petens och skolmotivation befogad. Deras intresse för skolaktiviteter visar
sig bland a nnat, när de tillfrågas om vad som är roligt i skolan. Här anger
samtliga elever att läsa, räkna och "jobba i böcker" är roligt.293 Elevernas
bokstavskunskap och läsförmåga visar emellertid i klassen som helhet vid
höstterminens början en spridning, från barn vilka inte känner till någon
enda bokstav till andra som läser enkel text.
Läsundervisningen inleds med bokstavsarbete med undantag för de en
skilda barn, vilka redan kan läsa. Bokstavsarbetet består av två faser: lärarstyrd genomgång av veckans bokstav, då samtliga elever deltar, och indivi
duellt bokstavsarbete. Den gemensamma uppmärksamheten på en bokstav
gör det möjligt att bedriva ljudanalysövningar med hela undervisningsgrup
pen, vilket är svårt om eleverna arbetar med olika bokstäver, menar läraren.
På detta sätt kan hon lättare kontrollera, att eleverna lär sig såväl bokstavens
visuella som auditiva särdrag. Ljudanalysövningarna, vilka syftar till att
beakta den senare aspekten, innebär en träning att urskilja det nya bok
stavsljudet i ord. Som ett led i att fånga elevernas uppmärksamhet konkreti
seras undervisningen i möjligaste utsträckning. Vid ett tillfälle när bokstaven
R är aktuell, ber läraren eleverna blunda och gapa. Ett russin läggs på tungan
och eleverna ska gissa vad det ä r. Sedan frågar läraren, vad russin har med
veckans bokstav att göra. Vid ett annat tillfälle har eleverna ombetts att
hemifrån ta med sig en sak som börjar på en bestämd bokstav. Den medhavda saken läggs i hemliga lådan, så att inte övriga barn ser den. Vid sam
lingen beskriver eleven sin sak och övriga elever gissar, vad det kan vara.
Detta fångar elevernas intresse och samtliga elever är engagerade i uppgif
ten.
Läraren bestämmer i vilken ordning bokstäverna lärs in och motiverar
detta med, att hon får möjlighet till kontroll över elevernas inlärning. Det är
inte heller oväsentligt, i vilken ordning d e första bokstäverna lärs in, menar
läraren. Elevernas inlärning underlättas, om de får börja med bokstäver, som
är lätta att lära sig såväl auditivt som visuellt, förklarar hon och säger:
Till att börja med blir det bokstäver som eleverna brukar lära sig ti
digt, som A och S. Då får man också ihop ordet SA. (Samtal i klass
rummet)
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Dessa frågor ingår i kategorin Läspåverkan, bilaga 8, tabell Hl.
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Att barnen i tidigt inlärningsskede får upptäcka att de kan läsa ord och där
med erfara läsningens meningsskapande funktion är mycket väsentligt för
motivationen, anser läraren och ger därmed ytterligare ett argument till,
varför hon styr den tidiga bokstavsinlärningen.
Lärarens genomgång av bokstäverna/ljuden pågår kontinuerligt över ter
minen med hela klassen. Parallellt arbetar eleverna individuellt med det
egna bokstavsarbetet. Detta utgår från elevens tidigare bokstavskunskap och
medger en frihet hos eleven att själv välja bokstav att arbeta med. Arbetet
består av visuella, auditiva och motoriska övningar. Sjuåringarna går litet
snabbare fram, då de inte behöver lika mycket motorisk träning att forma
bokstäverna. Under det egna arbetet inspireras eleverna också att skriva
berättelser. Då använder eleverna samtliga bokstäver som de känner till,
även sådana som ännu inte varit aktuella i undervisningen. Sådana skrivtillfällen ingår i läsundervisningen från allra första början.
Medan den lärarstyrda bokstavs/ljudinlärningen sker efter principerna i
den traditionella läsinlärningsmetoden, avviker läsundervisningen för övrigt
från denna. Läraren menar sig huvudsakligen arbeta efter ett LTG-inspirerat
arbetssätt, men att inslag från olika läsmetoder blandas. Medan eleverna gör
sin egen läsebok av de dikteringar, som barngruppen gjort tillsammans i
enlighet med LTGprincipen, så samlas eleverna kring genomgång av
"veckans bokstav" enligt den traditionella läsmetoden. Även om samtliga
barn deltar i denna genomgång, sker det övriga bokstavsarbetet i individuell
arbetstakt, speciellt för sexåringarnas del. Deras bokstavs/ljudinlärning an
passas till elevens egen motivation att arbeta och kan fortsätta kommande
läsår. Det visar sig snart, att de elever som kommit längst i sin läsutveckling
finns i sexårsgruppen. Det rör sig om två pojkar och en flicka. Överlag står
sexårsgruppen kunskaps- och färdighetsmässigt på en högre nivå än sjuår
ingarna. Detta torde hänga samman med, att de är en utvald grupp i detta
avseende, medan sjuåringarna är mera som sjuåringar i allmänhet eller t o m
något mindre långt komna i sin utveckling.
Även de elever som redan kan läsa deltar i bokstavs/ljudgenomgången.
Ur social synpunkt är tillfällen i undervisningen till samling kring en ge
mensam aktivitet viktiga, anser läraren och motiverar därigenom att de läskunniga eleverna deltar. Vidare menar läraren, att hon inte inför eleverna
knyter an denna inlärningsfas till läsning. Av hänsyn till de svaga eleverna
betonas därför inte vikten av bokstavskännedom för läsförmågans skull.
Däremot är hon observant på de enskilda elevernas inlärning, för att upp
märksamma elever som eventuellt har svårigheter med bok
stavs/ljudinlärningen av ett eller annat skäl. För övrigt arbetar de läskunniga
eleverna med aktiviteter som fri läsning av böcker de väljer själva och fri
skrivning då läraren ger tips på ämne att skriva om eller ger dem en serie
bilder, som eleverna kan göra en historia av. Spel är också en omtyckt akti
vitet, som eleverna klarar att sköta på egen hand. Vid de fåtaliga tillfällen då
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läraren har genomgång med d e icke läskunniga, får dessa elever arbeta med
andra aktiviteter på egen hand.
Uppläggningen av läsundervisningen innebär, att eleverna möter me
ningsbärande text samtidigt som bokstavs/ljudinlärningen startar. Avkod
ningsövningar och meningsfull läsning är lika väsentliga, menar läraren, och
kombinerar dessa metodiskt skilda ansatser för att eleverna ska utveckla en
bra avkodningsförmåga och för att de ska lockas att läsa genom texter som
fångar deras intresse. En bra läsförmåga, förklarar läraren, innebär att ele
verna
kan läsa tekniskt, liksom att de förstår vad de läser och känner lust att
läsa. Det ska inte vara ett motstånd att ta en bok o ch sätta sig med.
(Intervjutillfälle 2)
Ingen elev uppvisar heller några egentliga problem med läsningen under den
tidiga inlärningsfasen, varken avkodningsmässigt eller på förståelseplanet.
Ett par elever går långsammare fram i sin läsutveckling än övriga men med
väl fungerande delfunktioner.
Att åstadkomma läslust hos eleverna återkommer gång på gång i samtal
med läraren och hon tar sin egen sons läsutveckling som exempel:
Han började använda bokstäver och skriva först. Sen började han
läsa men använde det inte aktivt, trots att han läste bra. Det tog en
tid. Nu har läslusten kommit. Nu ligger han och läser Klas Klättermus. Det är dit man skulle vilja komma med barnen, att de upptäcker
hur roligt det är att läsa och att det ger dem någonting.
(Intervjutillfälle 2)
Eleverna får därför ofta sätta sig i "mysan" och titta i berättelseböcker. All
lästräning i skolan sker fortsättningsvis i dessa böcker. Många elever har
redan tidigt på höstterminen en befintlig eller begynnande läsförmåga. Dessa
elever är också väl bevandrade i barnlitteraturen och berättar om böcker de
har hemma. I valet av böcker händer det ofta, att eleverna möter texter, som
de inte klarar att läsa i sin helhet. Det är dock inget hinder att använda denna
typ av texter i lästräningen, menar läraren. Eleverna läser tillsammans och
hjälper varandra. Hon resonerar på samma sätt, när det gäller den fria skriv
ningen. I dessa sammanhang uppmuntras eleverna att använda den skriv
förmåga de har. När eleven inte själv kan skriva, gör läraren det i stället efter
elevens diktering.
För att uppnå sina mål med läsundervisningen avsätter läraren mycket tid
till fri läsning i klassen. Hon vill att eleverna ska få en vana att läsa mycket
och försöker variera lästillfällena så mycket som möjligt, för att behålla
elevernas motivation. Skolbiblioteket besöks varje vecka. Eleverna lånar då
en bok, som de kan läsa på lediga stunder. I den får de också ibland sin
läsläxa. Den fria läsningen i klassrummet kan enligt läraren bidra med
169

...att eleverna ser att vi inte läser bara för att det är fem minuter kvar
av lektionen, utan för att det är en viktig del i arbetet. Man ger läs
stunder. Jag ser att eleverna gärna tar sin tillflykt till läsvrån,
"mysan". De tycker detta är jätteskönt. (Intervjutillfälle 2)
Att arbetet ska vara lustfyllt, är en åsikt som läraren uttalar i flera samman
hang och använder begreppet arbetslek för att beskriva karaktären på arbetet
i klassrummet. Läraren tror, att effektivitet i inlärningen uppnås, om elever
na är aktiva och engagerade i aktiviteterna.
I samband med att läsundervisningen med t iden blir alltmer kunskapsoch färdighetsinriktad, får också lektionerna ett givet mönster. Dessa börjar
med att läraren informerar muntligt och visar på ett blädderblocksblad, vilka
uppgifter eleverna ska arbeta med under lektionen. Det kan innebära att göra
ett par sidor i bokstavsboken, att motoriskt öva den aktuella bokstaven, att
läsa en enkel text och att tillsammans med en kamrat spela ett tärningsspel,
som har med bokstavskunskap att göra. Därmed blir klassrumsarbetet också
tystare. Eventuellt som en motvikt till det begränsade muntliga utrymmet
under det självständiga arbetet, får samtalsstunderna större vikt och funk
tion. Även andra ändamål med de organiserade samtalen framträder så små
ningom. I anslutning till aktuella teman i undervisningen fyller samtalen
funktionen att uppfordra till eftertänksamhet hos eleverna. Följande sentens
är hämtad från adventstiden. Klassen arbetar med "Det heliga landet" som
tema. I en sandlåda har de byggt upp en by, som den kunde se ut vid tiden
för Jesu födelse med hus, palmer och människor i tidsenlig klädsel. Under
eftermiddagssamlingen tittar klassen på ett bildband och samtal förs om, vad
som karakteriserade den tid, då Jesus levde, vad beträffar boende, yrken
m.m. Eleverna jämför också med den by de själva byggt upp i sandlådan.
Läraren ställer frågor som kräver uppmärksamhet och eftertanke. En bild
visar en hjord får i ett torrt landskap. Läraren frågar:
Tror ni fåren blir mätta idag?
Några barn drar genast slutsatsen, att djuren inte blir mätta, då det inte finns
något gräs av bilderna att döma.
De frågor som ställs kräver, att eleverna är uppmärksamma och tänker
sig för, innan de avger ett svar, vilket höjer samtalets funktion. Även en vilja
att vidga elevernas ordförråd kan skönjas av vissa samtalsämnen. Över hu
vud taget är en tydlig ambition att utveckla elevernas språkliga förmåga
påtaglig, dels genom de organiserade samtalen, dels genom det utrymme
som ges till elevernas eget skrivproducerande i läs- och skrivundervisningen. Läraren ger alltid muntlig eller skriftlig feedback på elevernas tex
ter. Vid dessa tillfällen intar läraren en handledande roll, vilket ger möjlighet
till dialog med eleven, inte minst viktigt för sexåringarna. Det faktum att
denna åldersgrupp är inskriven i skolan innebär inte, att de har fler år på sig
inom grundskolans ram än de äldre kamraterna, sjuåringarna. Tiden till in
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lärning och utveckling i skolan är densamma för båda åldersgrupperna, men
sjuåringarna har till skillnad från sexåringarna fått språklig stimulans inom
förskolans ram.
Inför vårterminen och sammanslagningen av de båda nybörjarklasserna
görs ommöblering och ny gruppering i klassrummet. Grupper om fyra elever
med såväl sex- som sjuåringar bildas. Eftersom sexåringarna är så få till
antalet, blir det bara en eller två sexåringar i vardera gruppen. De smälter in
bra i arbetet och eleverna verkar inte ta någon notis om ålder. De blandar sig
gärna vid såväl arbete i klassrummet som ute på rasten. Fritidspedagogen
menar, att åldern för elevernas del verkar vara av underordnad betydelse och
att det i stället ter sig viktigt att hitta en likasinnad kamrat.
I början av vårterminen gör specialläraren en ny bokstavs- och läskontroll. I sexårsgruppen har läsutvecklingen gått mycket snabbt fram. Samtliga
elever läser åtminstone korta, enkla ord. De sexåringar som vid skolstarten
kände till alla bokstäver och var nybörjarläsare klarar vid denna kontroll
enkel text med säkerhet och flyt. Två sexåringar har några bokstäver ytterli
gare att lära. De är inte heller säkra på de bokstavsljud klassen gått igenom.
Dessa elever går långsamt fram i arbetet för att få tid att befästa ljuden.
Trots detta har även dessa elever "knäckt koden" och läser ihop åtminstone
enkla treljudsord. (En elev som tidigt på höstterminens diagnoser visade en
svagare prestation än övriga elever har flyttat under terminen.) Arbetet med
veckans bokstav i helklass fortsätter dock på samma sätt som tidigare trots
en begynnande läskompetens hos eleverna, dels för att vissa elever fortfa
rande ska lära sig nya bokstäver, dels för att även många av de övriga ele
verna behöver ljudanalysövningar.
Fortfarande är samtliga sexåringar mycket intresserade av skolarbetet och
arbetar ihärdigt under arbetspassen. Läraren märkte inte heller under föregå
ende termin någon trötthet för skolarbetet hos dessa elever, vilket inte brukar
vara ovanligt hos skolelever i olika åldrar någon period under skolåret. Som
grupp betraktad står sexåringarna på en väl så hög färdighetsnivå som sjuårsgruppen och flera elever läser med bättre flyt och säkerhet än sjuåring
arna. Exempelvis visar en sexårig flicka bra stavningsförmåga och klarar att
skriva sammansatta ord och ord med dubbeltecknad konsonant rätt. En an
nan elev skriver gärna långa berättelser och är vetgirig, men arbetar mycket
långsamt. Han är en "drömmare" och lärarna får ofta ge honom en hand
räckning med påklädning, om han ska hinna med ut på rast tillsammans med
kamraterna. Sådana insatser är från personalens sida mera frekventa gent
emot de yngre barnen även av andra skäl. Hos en och samma elev kan moto
risk färdighet och läsförmåga skilja sig väsentligt. Detta förhållande är mera
påtagligt bland sex- än sjuåringarna. Så exempelvis räknar en sexårig pojke
addition med såväl en- som tiotal och har också en god läsförmåga, medan
den motoriska förmågan inte följt samma snabba utveckling.
De läskunniga eleverna klarar sig själva i hög grad på lektionerna. Två
sexåriga pojkar söker sig oftast till varandra, läser en bok tillsammans ge
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nom att turas om att läsa eller får till uppgift att skrifligt berätta om en hän
delse, de varit med om. Däremot arbetar den läskunniga flickan oftast på
egen hand, då hon står på en högre färdighetsnivå än övriga flickor. Dessa
elevers förmåga att själva söka litteratur och uppgifter att arbeta med, gör att
läraren kan ägna sig åt övriga elever. Lärarens kontakt med de längst komna
eleverna i läsning består därmed mest av uppmuntran och instruktion av en
arbetsuppgift, då hennes tid inte medger, att hon ger dem undervisning rik
tad mot deras färdighetsnivåI sjuårsgruppen är spridningen av läsförmågan större än i sexårsgruppen.
En elev läser enkel text med flyt, medan övriga elever går långsammare
fram i sin läsutveckling. Medan en elev nyligen "knäckt koden", läser övriga
elever enkla ljudenliga ord och korta meningar. Några av eleverna är ännu
ljudosäkra. Denna åldersgrupp kräver därför mera lärarstöd än den yngre
elevgruppen.
Lästillfällena inom skoldagen varieras alltmera efter hand, som elevernas
läsförmåga ökar. Ett nytt inslag under arbetsveckan denna termin är gemen
sam läsning i grupp. I och med att elevantalet blir större som en konsekvens
av sammanslagningen med parallellklassen, utkristalliserar sig tre nivågrup
per bland eleverna beträffande läskompetens. Dessa nivågrupper får bilda
var sin läsgrupp.294 Läsning läggs in på schemat vid skilda tillfällen för de
tre läsgrupperna, för att lärarna ska hinna sitta med i gruppen och lyssna på
elevernas läsning. En av grupperna bestående av en sexåring och några sju
åringar bedöms fortfarande behöva språklekar som förstärkning till läsinlärningen. Denna grupp får därför huvudsakligen ägna sig åt sådana. Samtliga
elever i gruppen har dock börjat sammanljuda så smått. En annan grupp av
elever läser mycket enkel text, medan den tredje gruppen har kommit längre
i sin läsutveckling och klarar mer avancerad text. Till den gruppen hör fem
sexåringar, men ingen sjuåring. Vid dessa tillfällen lägger läraren ut ett antal
böcker, som eleverna kan välja bland. De läser då samma bok tillsammans
och turas om att läsa högt. Emellanåt händer det, att eleverna vill läsa med
en kamrat i pargrupp. De söker sig då gärna till mysan eller till samlings
mattan. Vidare pågår ett samarbete med en av lärarnas gamla elever, som nu
går i åk 4. Ett par elever åt gången kommer till klassen och läser med några
barn. Kontinuerligt över terminen pågår också ett läsprojekt i samarbete med
föräldrarna. Under ett par veckors tid läser de varje dag med sitt barn. Dess
utom läser läraren med eleven varje dag i skolan. Endast ett par elever åt
gången är inbegripna i läsprojektet samtidigt, för att läraren ska hinna läsa
med eleverna. Innan terminen är slut, ska samtliga elever ha deltagit i pro
jektet. Förutom dessa lästillfällen har eleverna också läsläxa i en svårighets
graderad läslära en gång per vecka. Denna är individuell och varierar i om
fång från elev till elev.
294

Nivågruppering i undervisningen kommenteras mera utförligt i samband med beskriv
ningen av Norrskolan.
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Som en följd av att läsundervisningen får alltmera inslag av färdighets
moment, får eleverna också flera arbetsböcker. Några sexåringar erhåller en
bok med enkla läs- och räkneövningar, medan a ndra får en svårare arbets
bok. Läsförståelseböcker delas ut till eleverna, när de uppnått en läsförmåga
så, att de klarar att läsa texterna. Personalen försöker dock begränsa använd
ningen av läromedel och förklarar:
Ingen av oss tycker särskilt mycket om läromedel. Vi har inga
"fylleriböcker". Eleverna producerar mest själva i undervisningen.
Ibland plockar vi in en språklära och tränar böjningar, ändelser osv.
Det är mest som en trygghet för oss själva så att man vet att man be
tat av det där. (Intervjutillfälle 5)
Lärarna tror, att arbetet blir mera lustbetonat och engagerar eleverna bättre,
om den egna produktionen överväger. Inte heller är arbetsböcker med öv
ningar i läsförståelse nödvändiga. Det går bra att bedöma elevernas läsför
ståelse, när man läser med dem individuellt, förklarar lärarna. Därför ingår i
det självständiga arbetet såväl arbete i övningsböcker som eget produce
rande i form av att skriva en berättelse, saga eller dylikt. Ibland får samtliga
elever samma uppgift som att skriva om till exempel fåglar på vintern. Då
förbereds det fria skrivandet genom ett samtal i klassen. I samband med
detta antecknar läraren stödord, som hjälp för eleverna, när de ska skriva på
egen hand. Texterna skrivs ofta i anslutning till ett tema, som till exempel
den vinterdikt som klassen gjort tillsammans eller berättelsen om en
snögubbe, som eleverna skrev med h jälp av en bildserie. Några elever klarar
av att skriva en sammanhängande berättelse, medan andra endast skriver en
enkel mening. Det är ett exempel på en gemensam aktivitet i klassen, som
tillåter att den kan fullgöras av elever på olika färdighetsnivåer. Fokusering
på färdighetsmoment förekommer ibland, men är inte vanliga då sådana
oftast lärs in i ett sammanhang. Viktiga färdigheter som läraren anser det
vara dags att eleverna tillägnar sig tas upp i en instruktion med hela klassen.
Då följer också en arbetsövning för tillämpning av den nya färdigheten. För
övrigt är ett färdighetsinriktat arbete inte särskilt påtagligt, dels på grund av
att eleverna arbetar med olika arbetsuppgifter, dels beroende på att de går
fram i läromedlen i sin egna individuella arbetstakt. Ytterligare bidrar den
egna produktionen till att dölja det färdighetsinriktade arbetet.
Den spridning i elevernas läsutveckling som ger sig till känna och det
faktum att läsundervisningen redan innefattat en del färdighetsträning för
anlåter individualisering av undervisningen. Ingen elev bedöms dock behöva
individuell arbetsgång. Däremot fordrar några elever ibland enskilda insatser
under kortare perioder. Sådana faller på speciallärarens ansvar vid d e till
fällen hon finns med i klassrumsundervisningen. Individualiseringen inom
klassrummets ram sker ytterligare genom de arbetsblad, som lärarlaget utar
betar till enskilda elever, i syfte att täppa igen de kunskapsluckor som kan ha
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uppstått hos eleverna av olika anledningar. Lärarna träffas därför regelbun
det för att tillsammans gå igenom varje elevs färdighetsutveckling. Vidare
utnyttjas föräldrarna som resurser exempelvis för lästräning med det egna
barnet. En elev som behöver extra lästräning har ett eget läsprojekt, som
innebär att eleven läser med en vuxen hemma. Läraren menar, att när ele
verna "knäckt koden" och har en fungerande avkodningsteknik, gäller det att
motivera eleverna till att läsa så mycket som möjligt för att automatisera
avläsningen. I dessa sammanhang är föräldrarnas insatser värdefulla.
Nivågruppering av eleverna i olika läsgrupper innebär också en individualiseringsåtgärd, som endast förekommer vid dessa tillfällen. Någon ytterli
gare segregering sker inte i undervisningen och anses inte heller befogad.
Utformningen av läsundervisningen för övrigt innebär, att eleverna obero
ende av ålder och kompetensnivå presenteras identiska arbetsuppgifter.
Detta kräver arbetsuppgifter som tillåter såväl en begränsad som mer utvid
gad bearbetning. Den elev, som kan skriva flera meningar i sin berättelse,
får möjlighet till detta och den elev, vilken enbart skriver en mening, kan
också fullgöra övningen. Uppgifterna medger en vid kompetensförmåga i
klassen, och nedtonar därmed behovet av att nivågruppera i dessa samman
hang. Därmed har alla elever arbetat med sa mma uppgift och varje elev har
arbetat på sin färdighetsnivå.
Spridningen i klassen beträffande kompetensnivå beaktas i undervis
ningen även på andra sätt. Till skillnad från flera andra barnskolor får de
långsammare eleverna i denna klass stöd av en speciallärare vissa timmar.
De elever som kommit långt i sin läsutveckling arbetar ofta på egen hand
eller tillsammans med en kamrat på samma färdighetsnivå. De tillåts gå
vidare och ingen elev behöver nödvändigtvis invänta en lärarinstruktion av
ett moment, om han/hon själv kan gå vidare i arbetet. Detta har exempelvis
medfört, att en pojke i sexårsgruppen har arbetat sig igenom ett flertal ma
tematikböcker, fler böcker än någon av sjuåringarna har hunnit med. Samti
digt finns andra sex- och sjuåriga elever som sinsemellan befinner sig på
ungefär samma utvecklingsnivå i matematik. Liknande förhållande visar sig
på läsningens område.
För att ge eleverna en viss frihet och samtidigt stimulera ansvarstagande
introduceras elevplanering av det självständiga arbetet under vårterminen.
Till att börja med sker denna planering inom ramar, som läraren presenterat
och eleverna skriver in aktiviteterna på sitt planeringskort. Så småningom
hoppas läraren kunna ge eleverna större frihet och att de ska förstå relatio
nen mellan arbetsinsats och genomfört arbete. Efter några veckor har sexår
ingarna dock fortfarande svårt att minnas funktionen med planeringskortet
och frågar läraren, vad de ska göra, när de avslutat en aktivitet. Utvärdering
en i slutet av veckan går också till på samma enkla sätt i början. Genom att
rita ett glatt eller ledset ansikte ger eleverna sin åsikt om arbetsuppgifterna
till känna.
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När lär aren vid slute t av läsåret funderar över undervisningen, påpekar
hon problem i organisationen. Avsaknaden av en förskollärare i verksamhe
ten har inneburit att flexibla elevgrupperingar under skoldagen varit en
omöjlighet. Detta har framför allt drabbat de elever, som blivit trötta på
skolarbetet och skulle ha mått bra av att få byta aktivitet. Den åldersintegrerade undervisningen kan, enligt läraren, också innebära organisatoriska pro
blem i sig, då den ä r omständig och kräver hänsynstagande till flera sche
mamässiga och kontextuella faktorer samt flera vuxna i verksamheten än
vad den åldershomogena undervisningen gör. Läraren menar, att organisa
tionen tar mycket kraft och att detta naturligtvis drabbar undervisningen.
Svårigheterna består exempelvis i att hitta tider till gemensamma aktiviteter
med en elevgrupp som innefattar olika åldersgrupper. Spontaniteten försvin
ner av den anledningen i undervisningen. Att ta vara på en vacker dag för en
uteaktivitet blir betydligt svårare. Likaså kan det vara svårt att bedriva hög
läsning med en större elevgrupp.
Trots att läraren är positiv till åldersintegrering som pedagogisk idé, ser
hon också nackdelar med denna. Hon tror exempelvis inte, att det är någon
skillnad i hur läsundervisning bedrivs i åldersintegrerad gentemot åldershomogen undervisning, eller att elever i åldersintegrerad undervisning får en
bättre läsförmåga. I det avseendet handlar det inte om hur barnen är organi
serade, menar läraren. Snarare har det att göra med antalet elever i barn
gruppen och om läraren hinner kontrollera, vad de lär sig. Däremot kan det
finnas andra fördelar med att blanda åldrar, anser läraren. En sådan fördel är,
att konkurrensen försvinner. Sjuåringarna i den egna klassen har det år som
gått jämfört sig inte enbart med varandra, beroende på att de yngre barnen
funnits med i samma verksamhet. Dessutom har den yngre elevgruppen varit
mer spontana och inspirerat sjuåringarna.
För övrigt är läraren nöjd med läsundervisningen under året och eleverna
har överlag uppnått en bra läsförmåga. Detta bekräftas av läsproven och det
läsintresse som eleverna visar, när det gäller boklån och fri läsning under
skoldagen. Läraren tycker också, att det var rätt strategi att be föräldrarna
om hjälp med barnens lästräning och tror att detta i hög grad har resulterat i,
att eleverna blivit goda läsare. Visserligen är läraren inte helt nöjd med bok
stavs/ljudinlärningen, även om eleverna uppvisar en mycket säker fonologisk medvetenhet. Bokstavsarbetet borde i högre grad ha utgått från, vad
eleverna redan kunde och den motoriska träningen fick också för stort tids
utrymme, tycker hon. Några elever (tillhörande den äldre elevgruppen) är
emellertid ljudosäkra, vilket läraren menar beror på, att undervisningen för
deras del gick för snabbt fram under bokstav/ljudinlärningsfasen och ele
verna tilläts börja med nya bokstäver i det egna arbetet alltför snabbt, innan
de bemästrade den bokstav, de höll på att lära sig.
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Läraren är också tillfreds med att hon satsat mycket tid til l samtal i grupp
och säger:
Jag tror mycket på samtalet, på möten mellan människor även om de
är små. Förmågan att kommunicera med andra är viktig. Liksom att
reflektera över vad kamraten sa. (Intervjutillfälle 5)
Eleverna visar en väl utvecklad social förmåga. Klassrumsatmosfären är god
och eleverna söker sig till varandra, när de arbetar. Kommande läsår ska
eleverna få mera möjligheter till detta i undervisningen, berättar läraren.
Temaarbeten och "forskning" ska utvecklas. På så sätt menar läraren också,
att läsningen blir lustfylld. Mot slutet av det andra läsåret har eleverna större
valfrihet i planeringen av det självständiga arbetet. Läraren förklarar:
Vi jobbar mycket med val. Eleverna ska känna att de själva valt att
arbeta med detta. Sen skajfar vi litteratur. Då läser, skriver, ritar och
klistrar eleverna. (Intervjutillfälle 5)
Sexåringarna har samtliga en god läsförmåga. De uppvisade redan vid skol
starten en god språklig förmåga. De uppnådde snabbt en bra läsförmåga.
Efter två år i skolan står deras läsförmåga på en hög nivå i jämförelse med
såväl hela åldersgruppen av barnskoleelever som elever i den nationella ut
värderingen.295 De äldre eleverna däremot, står som grupp inte på lika hög
prestationsnivå i jämförelse med sin åldersgrupp.296 Läraren bedömmer
denna elevgrupp som svagpresterande, vilket överensstämmer med provre
sultaten. Elevgruppen är i prestationshänseende homogen och ingen av ele
verna har påtagligt lägre resultat än övriga. Vidare har framför allt sexåring
arna i denna klass föräldrar som på ett medvetet sätt, enligt läraren, stimule
rat sina barn språkligt.
I enkäten "Frågor om läsning" framkommer att hälften av eleverna läser
en bok, och/eller en s erietidning åtminstone varje vecka, flera elever varje
dag297. Eleverna uppger sig också för det mesta få hjälp av någon vuxen
med hemläxan i läsning, vilket stämmer med lärarens uppfattning. Föräld
rarna har, tycker läraren, stora förväntningar på sina barn, vilket bland annat
resulterat i att de inte tycker att deras barn ska vara någon hjälpgumma eller
stödresurs till en yngre kamrat. Barnet ska ges möjlighet att arbeta på sin
egen utveckling. Samtliga elever tycker sig vara bra eller mycket bra i läs
ning. I enkäten "Hur känner du dig?" visar eleverna en mera positiv attityd
till läsning än elever i den nationella utvärderingen över huvud taget, obero
Bilaga 8, tabell IV.
Bilaga 8, tabell V.
297 Enbart den yngre elevgruppen har genomfört enkäterna. På grund av flyttnin g och lokal
problem kunde den äldre elevgruppen inte genomföra enkäterna läsåret tidigare när de var
åtta år. En jämförelse mellan åldersgrupperna är därför inte möjlig.
295
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ende av om det är i skolan eller hemma och om det är att läsa en ny bok eller
att läsa en faktabok. Däremot är de inte lika positiva till att l äsa högt i klas
sen. Även denna klass har alltså en positiv attityd till läsning och läser ofta
hemma.
En organisatorisk förändring sker efterföljande läsår i den integrerade
sex-sjuårsverksamheten. Ombyggnationen är klar och arbetsenheter bestå
ende av sex- till och med nioåringar bildas. Arbetsenheten förfogar över två
klassrum och ett hemvist. En förskollärare handhar sexårsverksamheten men
sex- och sjuåringar integreras också under skoldagen i samma aktiviteter. De
åtta- och nioåriga eleverna bildar däremot hela skoldagen en enda elev
grupp. En eftermiddag i veckan sker ett integrerat arbete över hela arbetsen
heten, då samtliga åldersgrupper blandas. Totalt består arbetsenheten av 72
elever och personalgruppen har utökats med såv äl en förskollärare och en
fritidspedagog på heltid som ytterligare en klasslärare. Dessutom finns också
en specialpedagogresurs några veckotimmar för arbetsenhetens räkning.
Klassläraren i den tidigare åldersintegrerade sex- sjuårsverksamheten berät
tar, att de äldsta eleverna i en utvärdering tillfrågats om, vad de tycker om
att vara tillsammans med kamrater i andra åldrar. En skillnad i uppfattning
framträdde mellan åtta- och nioåringarna (årskurs 2- och 3-elever). Medan
åttaåringarna tyckte, att detta var bra, på grund av att de kunde få hjälp av de
äldre kamraterna och att de själva kunde hjälpa de yngre kamraterna, så
gillade de nioåriga eleverna inte att vara tillsammans med yngre elever. De
såg dem som störande och besvärliga. Klassläraren drog slutsatsen, att ele
verna i den åldern kommit så långt i sin färdighetsutveckling, att de vill ar
beta koncentrerat med sina arbetsuppgifter.
Den åldersintegrerade verksamheten med sex- och sjuåringar är i början
av en organisatorisk och pedagogisk utveckling, som ännu inte funnit sina
former, när denna studie påbörjas. Speciella förhållanden råder vid skolan,
som en följd av de hinder som ombyggnationen innebär. Bristen på lokaler
utgör en begränsande ram för såväl organisation som pedagogisk praktik
under skolåret. Organisationen innebär ännu inte en totalintegrering mellan
förskola och skola och någon förskollärare finns inte heller med i verksam
heten. Begränsningen av olika yrkeskompetenser i arbetslaget utgör i sig
också ett hinder för pedagogisk variation och metodisk sa mmanlänkning av
förskole- och skolpedagogik. Bristen på lokaler innebär även en begränsning
i fritidspedagogens yrkesroll.
Den pedagogiska praktiken utformas inom en stark klassifikation beträf
fande ämnesindelning och arbetsfördelning mellan personal, en för skolan
vanlig kulturell kontext. Det klassrum, som står till den pedagogiska verk
samhetens förfogande, tillåter av utrymmesskäl inte rörliga aktiviteter.
Bänkarbete och samlingar i grupp upptar mycket av tiden i klassrummet.
Det ger klassrumsarbetet ett skolliknande intryck, vilket orsakats av lokal
bristen. Här har därför inte, som Bernstein menar vara det vanliga, enbart
personalens pedagogiska åsikter varit ursprunget till den starka klassifika177

tionen.298 En mera förskoleliknande kulturell kontext genomsyrar emellertid
klassrummet vid de tillfällen som icke är ämnesbundna och då de skapande
aktiviteterna äger rum. Dessa ger ett intryck av större frihet för barnen att
välja och reglera sina aktiviteter samt de sociala relationerna. Eleverna har
då möjlighet att arbeta vid det runda arbetsbordet tillsammans med andra
kamrater än bänkgrannarna. Vidare har klassrummet fått en myshörna och
en samlingsmatta i ett försök att motverka den skolliknande miljön och det
klassrumspräglade bänkarbetet.
Klassifikationen mellan skolundervisning, lek och tillsyn har av naturliga
skäl blivit påtaglig här, vilket även eleverna erfar. Detta torde ha bidragit
till, att eleverna, inkluderat sexåringarna, snabbt utvecklat ett skolbeteende.
Erfarenheter i Danmark med sexåringar i skolan har visat på nödvändigheten
att skapa en tydlig gräns mellan fri lek och undervisning, då det handlar om
att lära sig någonting. De slutsatser som forskarna drog i det sammanhanget
var, att barnen ska lära sig att lära och barnens uppfattning hur man lär sig,
bygger på vad de erfar i praktiken.
Barnet generaliserar, tar reda på vad som går igen i det arbete som
det utför i klassrummet
Om man exempelvis blandar inlärning och
socialt umgänge blir det svårt för barnet att särskilja de handlingar
som betyder att det lär sig saker.....Samma sak gäller om man blandar
inlärning och lek.299
Ett syfte med d e aktiviteter som förekommer är, att tillgodose de sexåriga
elevernas behov av förskoleaktiviteter. Samtal i skilda sammanhang avlöser
därför mera frekvent, än vad som traditionellt varit vanligt i skolan, andra
mera skolbetonade aktiviteter. Vid vissa tillfällen tränas kommunikation i
grupp och lärarens pedagogiska agerande i detta sammanhang innebär, att
eleverna anmodas att yttra sig. I ett samtal där flera parter är involverade,
måste lyssnaren svara talaren och samtidigt också hålla sina egna tankar och
idéer i minnet, medan han/hon väntar på sin tur. En sådan diskussion ställer
betydande krav på barnet såväl lingvistiskt, kognitivt som socialt.
Each situation, in fact, calls for p articular types of awareness about
the rules of communication. In order to participate productively, the
rules must be clear and each participant must understand and accept
those rules. Learning to speak an d to listen are thus very important
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Bernstein, 1990.
Diderichsen, A., Hansen, V.R. & Thyssen, S. 1992. 6 år och på väg in i skolan. Lund:
Studentlitteratur, s 94.
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skills. Neither skill can be considered "passiv" for they both take
place in an interactive situation.300
Lärarstyrda samtal, då det pedagogiska agerandet innebär en strukturering
av den efterföljande kommunikationen och eleverna exempelvis uppmanas
att besvara en fråga, ger upphov till en reciprok relation parterna emellan,
när eleverna fullföljer en förväntan från lärarens sida.301 Stora krav ställs
också i dessa situationer på elevernas svar och talutrymmet blir för deras del
begränsat. I sådana sammanhang förväntas att eleverna ska vänta på sin tur.
Det p edagogiska agerandet med talpinnen som går runt i gruppen, som ett
stöd för eleverna att invänta sin tur, påminner om det som Jackson beskrev,
när han skildrade lärares och elevers livsföring i några amerikanska klass
rum på 1960-talet och förvånades över att så mycket tid ägnades åt att träna
elevernas förmåga att vänta.302 Syftet med dessa samtal är att både fylla en
funktion av disciplinering och inlärning.
Samtalsövningarna ser läraren som läsförberedande aktiviteter. Såväl
Bernstein som Vygotsky har betonat samtalets betydelse i detta avseende.
Variationen av funktionen hos samtalen bör därför ge rik stimulans av ele
vernas språkliga och kommunikativa förmåga. Enligt Vygotsky är d etta den
bästa utgångspunkten för utveckling av logiskt och abstrakt tänkande.303
Dessutom ger samtalen en djupstruktur i kommunikationen, i motsats till
den ytliga kommunikation eller lexikala pedagogiska kod, som för övrigt
äger rum under lektionerna. Detta är av speciell betydelse för de barn vars
kommunikation utmärks av "a narrative language" och vilka av den anled
ningen bör vara delaktiga i en semantisk kod på en högre nivå, karakterise
rad av relationer, processer och samband.304 Särskilt för sexåringarnas
språkliga utveckling och i synnerhet som de inte deltagit i den allmänna sexårsverksamheten inom förskolans ram, är samtalsstunderna av yttersta vikt.
Läsundervisningen bedrivs i sin helhet vare sig enligt en top down- eller
en bottom w/7-styrd process.305 Däremot finns inslag i undervisningen, när
antingen begreppsligt drivna eller avläsningstekniskt drivna processer upp
Pollard, A. & Tann, S. 1993. Reflective teaching in the primary school. A Handbook for
the Classroom. Second edition. London: Cassels, s 226.
301 Bellack har beskrivit det lingvistiska språket i klassrummet oc h identifierat de speciella
funktioner lärare och elever har. De verbala aktiviteter som är involverade i undervisning
är reciproka. Det verbala agerande när lärar en genom en fråga anmodar en ele v att yttra
sig, kallar Bellack för "soliciting". Detta agerande f öljs av "responding" från elevernas
sida, då funktionen är att fullfölj a en förväntan på grund av "soliciting moves". Bellack,
A.A., Kliebard, H.M., Hyman, R.T. & Smith, F.L. 1966. The lan guage of the Classroom.
New York: Teachers College Press.
302 Jackson, P.W. 1968. Life in classrooms. New York: Holt, Reinhart and Winston.
303 Vygotsky, 1978.
304 Bernstein, 1990.
305 Lundberg, I. 1984. Språk och läsning. Stockholm: Liber.
300
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fordras, såsom vid den meningsfulla läsningen av berättelse- och fakta
böcker eller bokstavs/ljudinlärningen och i det sammanhanget ordavläsningsövningar i arbetsböcker. En uppläggning av läsundervisningen på detta
sätt har visat sig effektiv, när det gäller läsförmågan. Detta framkom i en
studie, där speciellt kompetenta lärares läsundervisning studerades. Eleverna
i deras klasser var mera engagerade i skolarbetet, hade bättre läsförmåga och
uppvisade skrivprodukter på en högre nivå än elever i andra klasser. Det
utmärkande draget i de studerade lärarnas läsundervisning var en balans
mellan färdighetsorientering och fördjupning i klassrumslitteraturen.306 Yt
terligare antyder såväl den metodiska uppläggningen av läsundervisningen i
denna skola, som att eleverna stimuleras att skriva redan i den tidiga läsun
dervisningen, en funktionalisering i läsundervisningen, dvs en strävan från
lärarens sida att eleverna ska tillämpa sina färdigheter i funktionella sam
manhang. En bearbetning av språket i funktionella sammanhang är en av
förutsättningarna för en språkutvecklande pedagogisk situation, menar vissa
forskare.307
En uppläggning av läsundervisningen på det sätt som sker i denna skola
blir, enligt läraren, mera lustfyllt och medför en högre aktivitetsnivå hos
eleverna, vilket gynnar inlärningen. "Active learning" har i forskningen visat
sig förutsätta motivation, koncentration och stimulans. För att vidmakthålla
en aktiv inlärning hos e leverna fordras en variation av aktiviteter över tid
samt tidsutrymme till aktiv inlärning i undervisningen.308 Detta försöker
läraren åstadkomma genom att erbjuda omväxlande arbetsuppgifter som
tilltalar eleverna och genom att en stor del av skoldagen anslås till självstän
digt arbete. Effektiviteten vad gäller elevernas prestationsutveckling under
sådant individuellt arbete, där eleverna förväntas lära sig för det mesta på
egen hand från läromedel jämfört med när läraren förklarar och går igenom
praktiska exempel med eleverna, innan de lämnas att arbeta självständigt har
diskuterats av forskare.309 Vad som konstituerar en effektiv undervisning
varierar dock med kontexten. Den strukturering och instruktion i undervis
ningen som är på en rimlig nivå i en klass, kan för en annan klass vara allt
för begränsad och för ytterligare en annan klass alltför omfattande.310 Även
om eleverna i denna klass besitter möjligheter att själva lära sig, är läraren
ändå för inlärningens skull noga med att fokusera viktiga aspekter eleverna
bör notera.
3°6

Wharton-McDonald, R., Pressley, M. & Mistretta, J. 1996. Outstanding Reading Instruc
tion i First Grade: An Ethnography. Paper presenterat vid AERA-konferensen i New
York.
307 Holmberg & Malmgren, 1979.
308 Pollard & Tann, 1993.
309 Frågan diskuteras i beskrivningen av Rödå barnskola. För en översikt av processprodukt
forskning se: Brophy & Good, 1986. s 328-375.
310 Ibid.
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Läsundervisningen utgår från dels en grov planering för terminen och
dels en veckoplanering. Läraren gör en planering för vardera åldersgruppen
och utgår i veckoplaneringen från vad eleverna redan bemästrar och vad de
behöver träna på. Hon anser sig genom sin undervisningserfarenhet ha i
bakhuvudet, vad eleverna behöver kunna. Av det skälet har hon ocks å fri
gjort sig från att följa en läslära. Genom att se till att eleverna läser och skri
ver mycket, så lär de sig också det som krävs, och arbetsböckerna försäkrar
också till viss del att eleverna utvecklar nödvändiga färdigheter, menar hon.
Dessutom gör specialläraren kontinuerligt diagnoser med eleverna och åt
gärder sätts in om så behövs som en reparationsåtgärd, när någon elev inte
inhämtat det som nyligen behandlats i undervisningen, eller som en indivi
duell åtgärd i syfte att komma till rätta med elevers svårigheter i läsning.
Individualiseringen har vid denna skola följaktligen en bredare ansats än vid
någon av de andra barnskolorna i denna undersökning, där individualise
ringen främst handlat om att ge eleven utsträckt tid för inlärning.
En stark inramning i läsundervisningen ger sig till känna genom lärarstyrningen, då läraren strukturerar arbetspassen vad gäller organisation, ur
val av aktiviteter och i viss mån tempo i undervisningen.311 Detta underlättar
lärarkontrollen, vilken också ger sig till känna, i det att läraren noterar hur
eleverna inhämtat genomgångna undervisningsmoment och diagnostiserar
elevernas läsutveckling. I sin tur påverkar den starka inramningen överför
ingen av undervisningsinnehållet och visar sig i den pedagogiska kommuni
kationen i klassrummet. "The structuring move" döljer direktiv och styr
klassrumsaktiviteterna genom att bestämma kontexten för lärares och ele
vers beteenden.312 För elevernas del medför detta icke-verbala aktiviteter i
det självständiga arbetet. Härvid framträder ett annat förhållande, än vad
som gäller under de organiserade samtal i undervisningsprocessen, då ele
verna ges större utrymme i kommunikationen.
The fundamental message of a pedagogic practice is the rule for legi
timate communication. Thus the social relations within reproduction
control principles of communication, and in so doing regulate what
we shall call the communicative context .313
I lärarstyrda undervisningssammanhang utgår kommunikationen i klass
rummet från läraren, då hon instruerar och strukturerar inför ett arbetspass.
Däremot innebär samtalsstunderna en aktivering av eleverna och en föränd
ring i lärar/elevrelationen, som då blir mera jämbördig. Läraren övergår i
dessa sammanhang till att fungera som diskussionsledare. Växlingen i klassrumsinteraktionen mellan samtal i grupp, förklarande instruktioner vid själv
Bernstein & Lundgren, 1983.
Bellack, 1966.
313 Bernstein, 1990. s 34.
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ständigt arbete och individuell handledning ger en variation i lärarens un
dervisningsstil. En följdverkan av detta blir variation i klassrumskommuni
kationen. Den språkutveckling som kan äga rum i skolan är beroende av
interaktionsformerna. En rik variation härvidlag bör ge goda förutsättningar
för elevernas språkutveckling. Inte minst att delta i diskussioner stimulerar
elevers språkfärdighet. Över huvud taget är samtalen av betydelse för för
mågan att uttrycka sig. Språkfärdigheten har nämligen visat sig bättre hos
elever, där lärarens undervisningsstil kan karaktäriseras som
"diskussionsledare".314 I det kommunikativa samspelet övas språkbehärsk
ningen formellt och innehållsligt. Då läsa och skriva också är språkliga akti
viteter, har elevens språkliga kompetens stor betydelse för förståelse av det
lästa och för att uttrycka sig i skrift. En läsare ställs inför kravet att förstå
information som skapats av andra, vilken sannolikt innehåller ord och syn
taktiska konstruktioner, som man själv aldrig använder. Det innebär, att ju
skickligare läsaren är grammatiskt/syntaktiskt, desto lättare blir det att förstå
olika typer av skriven information.315
Utformningen av läsundervisningen ger uttryck för en strävan, att ge ele
ven ett frirum utifrån egen kompetens. Ett visst mått av frirum allt efter in
tresse och motivation finns också i de uppgifter eleverna erbjuds i det själv
ständiga arbetet. Samtidigt inrymmer läsundervisningen även en noggrann
kontroll över elevernas läsutveckling och eventuella kunskaps- och färdig
hetsluckor. Såväl klassifikation som inramning varierar således i styrka med
avseende på olika aspekter i läsundervisningen i denna skola som i flertalet
av de övriga undersökta barnskolorna. Den övervägande starka klassifikationen och starka inramningen medför trots detta en synlig pedagogik i den
pedagogiska praktiken.
Även i individualiseringsavseende liknar den pedagogiska praktiken en
synlig pedagogik, i vilken stödinsatser oftast är nödvändiga beroende på
hastigheten i undervisningen och beroende på sekvensiella regler, som mar
kerar elevens framtid i steg.316 Tydliga kriterier för bedömning av elevernas
prestationsutveckling finns således i en synlig pedagogik. I denna klassun
dervisning utgörs sådana kriterier av färdighetsbrister som visat sig i elever
nas arbeten. Den individuella arbetstakten hos eleverna motverkar emellertid
hastighetsregler i denna skola och tillgången på lärarresurs bidrar till, att
eleverna snabbt och effektivt får hjälp när så behövs, vilket är av stor bety
delse för deras fortsatta färdighetsutveckling. De olika former för individualisering som används inom klassens ram innebär dels ett reparationssystem,
dels stratifiering av eleverna samt vida ramar, när det gäller kvantiteten av
den arbetsmängd enskilda elever anses orka med. Genom att instruktioner
Dean, 1992.
Johnsen, B. Språkutredning vid läs- och skrivsvårigheter. I B. Ericson (red:) 1996. Utred
ning av l äs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur, s 146-176.
316 Bernstein, 1990.
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inför nya arbetsuppgifter och nya färdighetsmoment sker i ett pedagogiskt
sammanhållet arbete, då läraren vänder sig till hela klassen samt genom att
sexårsgruppen står på en hög kompetensnivå, kan nivågruppering begränsas
och därmed undviks den skillnad beträffande undervisningsinnehåll i olika
nivågrupper, som vanligtvis är konsekvensen av nivågruppering. I stället
relateras individualiseringsinsatserna mera till elevens egen färdighetsut
veckling och de individuella behov som visar sig samt till eventuella brister i
färdighetsmoment, som eleven bör behärska. Läsundervisningen kan därför
beskrivas som mer elev- än ämnescentrerad, då den i högre grad utgår från
elevernas kompetens och vilka aktiviteter som eventuellt lockar eleverna till
arbete, än en plan över vad undervisningen ska innehålla med avseende på
elevernas ålder och årskurstillhörighet, ett tecken på svag inramning. Den
ovanligt jämna färdighetsstandarden i klassen kan till viss del vara en kon
sekvens av de samlade insatserna. Anpassning mellan undervisning och
barnets läsutvecklingsnivå bör vara väl matchat, för att undervisningen ska
ge bästa resultat.317
Skolan i Sverige har genom sin indelning i årskurser och åldershomogena
klasser utmärkts av en synlig pedagogik under årtionden. En tidig läsför
måga ingår i denna pedagogiska praktik. För detta ändamål har läsläran haft
en fundamental betydelse. I stället för läslära har berättelseböcker och ele
vernas egna producerade texter utgjort en stor del av arbetsmaterialet i
denna klass. På detta sätt blir progressionen i läsundervisningen mindre
synlig ock även eventuella sekvensiella regler. Klassrumsarbetet synliggör
inte heller ålderskriteriet. Två åldersgrupper sammansmälter här till en elev
grupp, där ålderskriteriet är dolt. Eventuella skillnader i kompetens eleverna
emellan blir som en följd av arbetets karaktär mindre synliga. En svag klassifikation existerar därför såväl med avseende på ålder som kompetens. Den
åldersintegrerade undervisningen i denna skola fungerar därmed som det
pedagogiska syftet med åldersintegrering är. Inga speciella krav ställs utifrån
ålder och varje elev kan arbeta på sin färdighetsnivå. Den enskilde elevens
progression i färdighetsämnena sker dock inte enbart genom elevens egen
drivkraft. I en sådan undervisningssituation kan elever som styrs av ar
betslust gå snabbare fram i färdighetsutvecklingen. Motsatsen är naturligtvis
också möjlig, dvs att eleven inte utvecklas i takt med de jämnåriga kamra
terna. I avsaknad av en nödvändig yttre drivkraft, en lärobok eller direkt
undervisning av läraren, går utvecklingen då långsammare och döljs om
eleven placeras i en grupp med yngre elever. På så sätt kan en åldersintegrerad undervisning förstärka och legalisera skillnaden mellan eleverna. Det är
ett pedagogiskt dilemma för lärare att hinna ägna sig åt såväl de elever som
går långsamt fram i sin utveckling som de elever, vilka redan uppnått en för
åldern hög färdighetsnivå. I denna klass bidrar förutom elevens egen driv
317
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kraft lärarens genomgångar, arbetsböckerna och lärarinsatser efter kontroll
av elevernas färdighetstillägnande till elevens progression i läsutvecklingen.
Den i huvudsak starka inramningen i undervisningen är en konsekvens av
den organisatoriska integreringen av sexåringar i en årskurs 1-undervisning.
En organisation som innebär, att sexåringarna inte har flera skolår inom
grundskolans ram än sjuåringarna. En organisation som har sitt ursprung i en
ekonomisk besparingstanke och som inte eftersträvat en integrering mellan
förskola och skola, även om en sådan framtidsambition finns. Att försöka
involvera förskolepedagogik i klassrumsundervisningen faller därmed på
klassläraren. Den i förskolan gängse osynliga pedagogiken med svag klassifikation och svag inramning måste därmed införlivas med skolans traditionsenliga synliga pedagogik med stark klassifikation och stark inramning.
Enligt Bernstein sker en ökad stränghet i såväl klassifikation som inramning
allt eftersom i skolsystemet.318 I denna barnskola är förhållandet emellertid
tvärtom. Från lärarens sida framträder i läsundervisningen en strävan mot en
svagare inramning ju längre läsåret fortskrider, då elevernas självständiga
arbete alltmera grundar sig på deras individuella kompetensutveckling och
då de erbjuds ett eget val av arbetsuppgifter. Däremellan uppvisar läsunder
visningen en stark inramning, som mera hör hemma i skolans årskursindel
ning och därmed sammanhängande sekvensiella regler i skolämnena. Detta
förhållande blir mera påtagligt och kännbart för sexåringarna som är yngre
och inte deltagit i den allmänna sexårsverksamheten inom förskolans ram.
Avsaknaden av läsebok i läsundervisningen bidrar emellertid till att nedtona
de sekvensiella reglerna. Den färdighetsorientering som framskymtar i un
dervisningen motiveras av, att samtliga elever är inskrivna i skolan och går i
årskurs 1. Det gör, att läraren vill försäkra sig om, att eleverna införlivar
färdigheter, som hör hemma på denna nivå. Även om eleverna kan arbeta på
sin färdighetsnivå ingår de i en årskursrelaterad diskurs. Detta förhållande
fungerar som en ramfaktor för läsundervisningens innehåll och utformning.
De hinder för en organisatorisk och pedagogisk utveckling som ombyggnationen innebär är ursprunget till den pedagogiska kod som råder i
barnskolan. Verksamheten har av den anledningen kommit att få en utform
ning, som avsevärt liknar en synlig pedagogik. Det har för sexåringarna in
neburit en omedelbar övergång från lek till lärande utan att först ha deltagit i
den allmänna sexårsverksamheten. Sexåringarna har blivit skolelever och
"kunskapsåterskapare", dvs barnen ska via undervisning socialiseras och
reproducera kunskaper.319 Vad betyder detta för den grupp barn det gäller
här och vilka effekter har verksamheten för dessa elever? Eleverna är enligt
läraren skolmotiverade och har starkt stöd hemifrån. Hemmets "läroplan"
överensstämmer med skolans. Detta bör underlätta övergången och anpass
Bernstein, B. Om samhällsklass och den osynliga pedagogiken. I Bernstein & Lundgren
1983. s 48-65.
319 Dahlberg & Lenz Taguchi, 1996.
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ningen till skolan. Sexåringarnas snabba utveckling till skolelever styrker
också detta. I det diagnostiska samtal och det fonologiska prov som genom
fördes vid skolstarten, erhöll gruppen som helhet höga resultat. Framför allt
bör resultaten på de frågor, som kategoriserats som "Läspåverkan i hem
met", noteras. Resultaten antyder här, att gruppen fått läst för sig mycket i
hemmet. Samtliga elever är införstådda med vad läsningens funktion är och
några elever kan redan läsa vid skolstarten. Eleverna torde vara väl förbe
redda för att delta i läsundervisning. Forskning har visat, att föräldrars läs
ning med sina barn under förskoleåren är relaterad till god språkförmåga,
tidig läs- och skrivkunnighet och bra läsförmåga över huvud taget. Bokläs
ningen är särskilt effektiv, när det gäller bekantskap med skriftspråket och
verkar göra skolstarten lättare.320 Denna speciella sexårsgrupp bör således
ha haft goda förutsättningar att smälta in i den skolpräglade verksamheten,
medan det kan ha varit betydligt mera problematiskt för en annan elevgrupp.
Beaktas bör, vad som händer om några år. Kommer dessa elever efterhand
att erfara en förväntad åldersrelaterad diskurs, när det gäller skolprestationer
och jämföras med sina ett år äldre kamrater? Ännu vid slu tet av årskurs 2
när de jämförs med elever i den nationella utvärderingen, står de sig emel
lertid väl i konkurrensen av resultatet på läsprovet att döma och de första
skolåren har fungerat bra. Om den äldre elevgruppen hade börjat skolan som
sexåringar är det inte säkert, att den pedagogiska praktiken passat dessa ele
ver lika bra, då de står på en betydligt lägre kompetensnivå och inte heller
överlag har föräldrar med lika starka ambitioner.
Variation beträffande styrka i klassifikation och inramning ger sig till
känna i denna som i övriga barnskolor:
Tabell 10. Klassifikationens styrka i Söderskolan med avseende på olika aspek
ter.
Principer för klassifikation
Aldersgruppering
Nivågruppering

Stark

Svag
Svag

stark i samband med
läsning i grupper
stark

Uppdelning efter ämnen eller
verksamhetsområden
genomgående stark
Arbetsdelning mellan yrkes
professioner
Uppdelning av lokaler för skol stark
arbete resp fritidsaktiviteter och
lek.
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Kommentar: En stark klassifikation överväger i den pedagogiska praktiken.
Åldersintegreringen kan betraktas som inslag av en svag klassifikation.
Emellertid betraktas klassen som en organisatorisk och pedagogisk enhet,
vilket är möjligt på grund av att sexåringarna kan följa den undervisning
som är avsedd för sjuåringarna.
Tabell 11. Inramningens styrka med avseende på olika aspekter.
Principer för inramning

Stark

Svag

Kontroll över överföringsoch förvärvsprocessen
Kontroll av elevernas läsutveckling
Uppläggning av läsunder
visningen

stark

svag mot slutet av läsåret i det
egna arbetet

Tempo i undervisnings
processen

stark
övervägande stark

svag i samband med arbetsövningar som innebär egen pro
duktion
svag

Kommentar: Även en övervägande stark inramning framträder i den peda
gogiska praktiken. Utveckling mot en svagare inramning sker under läsåret
och ger sig till känna i elevernas självständiga arbete, då de de får möjlighet
till val av arbetsuppgifter. Den starka inramningen i läsundervisningen
framträder genom lärarens undervisning av färdighetsmoment och elevernas
arbetsböcker. Utrymme för egen produktion och individuell arbetstakt finns
ändå genomgående i undervisningen.
Hur ska barnskolans undervisningsresultat värderas, när detta sätts in i ett
kontextuellt perspektiv? Vid Söderskolan finns två åldersgrupper av elever,
sex- och sjuåringar, vilka började skolan samtidigt. Den elevgrupp som var
sex år, när denna undersökning började, har erhållit bättre resultat på läsprovet Skolbilder än den äldre gruppen. Detta har sin speciella förklaring. Ele
verna utgör en prestationsmässigt resursstark grupp som efter anmälan till
skolstart bedömdes individuellt av förskollärarna angående förutsättningar
att börja skolan. Detta var en säkerhetsåtgärd från skolans sida, eftersom
skolan hade begränsade möjligheter att anpassa verksamheten till de yngre
eleverna. Dessa elever har genom den tidigare skolstarten och integreringen
i läsundervisning fått möjlighet till en snabbare progression än jämnåriga
kamrater vid övriga barnskolor. Den pedagogiska stimulans de fått i hemmet
har rustat dem språkligt och kunskapsmässigt att klara det skolinriktade ar
betet. Mot bakgrund av detta samt den längre tid i läsundervisning som ele
verna i fråga har i jämförelse med jämnåriga kamrater på andra barnskolor,
när läsprovet genomförs, är deras höga prestationer inte anmärkningsvärda.
Sjuåringarna utgör en prestationsmässigt svag grupp i jämförelse med sin
åldersgrupp på de genomförda läsproven. I läsundervisningen har såväl ele
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vernas motivation för läsning som deras färdighetstillägnande stått i fokus
vid utformningen av läsundervisningen. Eleverna har fått stödinsatser och
undervisningen i klassrummet bör genom att den innehållit såväl direkt un
dervisning av läraren som ett självständigt arbete för eleven med individuell
handledning varit utformad så, att eleverna ska kunna få bästa möjlighet till
utveckling. Mot bakgrund av detta är det märkligt att eleverna inte uppnått
bättre prestationsresultat.
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Sörbyskolan
Denna skola är belägen på landsbygden ungefär två mil utanför en större
stad. Byn har en befolkning på cirka 350 personer och är idag huvudsakligen
sovstad med invånare som dagligen pendlar till staden för sin försörjning.
En inflyttning av barnfamiljer har skett under de senaste tio åren. I byn finns
förutom skolan också ett daghem. Byns egen hembygdsförening är mycket
aktiv när det gäller att skaffa service till byn.
Skolan och daghemmet inryms i samma byggnad, en nybyggnad som va
rit i bruk i endast ett år och delats upp i en skolavdelning och en daghems
avdelning. Byggnaden har utformats med tanke på att skolbarnsomsorgen
och skolan ska nyttja lokalerna gemensamt. Klassrummen är stora liksom
grupprummen. Ett stort så kallat hemvisst, där fritidsverksamheten äger rum
på eftermiddagarna men också friare aktiviteter under skoldagen, finns dess
utom i nära anslutning.
Skolenheten tillhör samma rektorsområde som Söderskolan, men har en
egen skolenhetsledare, som ansvarar för såväl barnomsorg som skola. Detta
ser skolenhetsledaren som en fördel. Målet är att skapa en individanpassad
skola från ett års ålder fram till eleven gått ut skolan efter årskurs sex. Dag
hemmet och skolan blir därigenom en "naturlig enhet" enligt skolledaren. I
skolan, som är av B-form, finns förutom sexårsgruppen tre andra klassav
delningar, en l-2:a, en 3-4:a samt en 5-6:a.
Inför sexårsverksamhetens integrering deltog Söderbyskolans personal i
de träffar och studiedagar som anordnades för rektorsområdet om sexåring
en i skolan. Personalen hade därefter två år på sig att fundera över hur en
pedagogisk verksamhet där sexåringar fanns med kunde organiseras och
utformas. När det så var dags för inflyttning i den nya skolan, där skolbarns
omsorgen och skolan skulle finnas under samma tak föll visionerna på plats
och personalen var positiv till en verksamhetsintegrering. Kulturmötet upp
levdes spännande av personalen och allteftersom växte en stark önskan att
arbeta tillsammans fram.
När min undersökning började var det andra året som sexårsverksamheten bedrevs inom skolans väggar. Till skillnad från sexåringarna i centralor
ten är sexåringarna på denna skola inte inskrivna i skolan och verksamheten
kallas inte heller för barnskola. Föräldrarna ställs således inte inför valet,
huruvida de ska anmäla sitt barn till skolstart. Sexårsgruppen utgör en egen
organisatorisk enhet, som till viss del integreras med årskurs 1-2. Sexåring
arnas första år är följaktligen inte ett grundskoleår och målet är inte främst
att förbereda för skolan, menar skolenhetsledaren. Målet för verksamheten
är i stället, att tillgodose individens behov från och med att barnet kommer
till förskolan fram till dess att eleven gått igenom skolan. Verksamheten
utvecklas hela tiden mot det målet, enligt skolledaren. I framtiden hoppas
skolledaren på en nästan klas slös skola och klasserna hålls nu ihop, endast
för trygghetens skull. Förhoppningsvis ska också delar av dagen i framtiden
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vara fria från fast schema, och lärarna fungera som handledare för eleverna.
Detta skulle kunna vara en modell, när det gäller temaarbeten om natur och
miljö. Skolan håller också på att skapa sig en profilering mot dessa ämnen.
Eleverna kommer framför allt från socialgrupp tre. Ett föräldrapar är
akademiker och ett fåtal föräldrar är ingenjörer eller tjänstemän i social
grupp två.
Sexårsgruppen består av 18 elever. Sjuåringarna, 12 elever, ingår i en åldersblandad klass tillsammans med 11 årskurs 2-elever. En förskollärare
ansvarar för sexårsverksamheten. Förutom förskolläraren och lågstadielära
ren i årskurs 1-2 finns ytterligare 50% lärarresurs i arbetslaget, vilken delas
av en förskollärare och en grundskollärare.
Åldersintegreringen har ett begränsat utrymme under veckan och en stor
del av sexårsverksamheten sker i åldershomogen grupp.321 Detta har sin
orsak dels i de stora åldersgrupperna dels i de organisatoriska svårigheter
som en liten skolenheten med B-form medför. Möjligheten att flexibelt
kunna blanda åldersgrupperna är därigenom begränsad det läsår som denna
undersökning startar. Då en del av barnen i skolan kommer från angränsande
byar och åker skolskjuts ställs krav på anpassning av schemat mellan
klasserna, vilket innebär ytterligare en begränsande faktor av flexibiliteten
under skoldagen. Att integrera tre åldersgrupper barn fann lärarna av peda
gogiska skäl inte önskvärt, varför den nuvarande organisationen ansågs vara
den bästa. Föregående läsår, när antalet sexåringar var färre, hade ålders
integreringen större omfattning i tid. Personalen beklagar utvecklingen men
vill försöka satsa mera på temadagar med aktiviteter, s om går att genomföra
med samtliga barn i sexårsgruppen och årskurs 1-2.
Sexårsverksamheten huserar i ett eget rum vägg i vägg med årskurs 1-2.
Rummet har inretts som ett klassrum med sko lbänkar placerade i U-form.
Eleverna har sin bestämda plats. I klassrummet finns också en liten lek
hörna. Denna kommer till användning när enstaka barn av någon anledning
inte vill delta i klassens arbete. Den fria leken och skapande aktiviteter, äger
annars rum i hemvistet, som delas av samtliga klasser och även används för
"fritids" efter skolans slut.
Samlad skoldag är införd för sex- och sjuåringarna. De är i skolan från
klockan åtta till klockan ett och har en lunchrast vid 11-tiden. Dessa båda
åldersgrupper har varje dag ett arbetspass tillsammans. En praktisk aktivitet
ingår i detta arbetspass men även läs- och skrivuppgifter för sjuåringarna
och en uppgift i en arbetsbok för sexåringarna. Omfattningen av integrering
en går i vågor och styrs av progressionen i utvecklingen. Enligt skolledaren
har denna i sin tur till stor del att göra med den samlade kompetens som
finns i arbetslaget. Denna måste vara vid. För närvarande saknas exempelvis
en utbildad fritidspedagog. En sådan har en viktig funktion för vissa delar av
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verksamheten, menar skolledaren. Tjänsten uppehålls innevarande år av en
förskollärare.
Utvecklingen inom verksamheten har också att göra med hur arbetslaget
fungerar enligt skolledaren. Alla yrkesgrupper måste vara likvärdiga och
våga visa sin kompetens för att verksamheten ska kunna beakta hela barnets
utveckling. Detta är viktigt i planeringen av verksamheten. Ingen i arbetsla
get får då fungera som "hjälpare" till någon annan i arbetslaget. Tyvärr finns
det en rangordning i skolväsendet, menar skolledaren, och hoppas på en
gemensam basutbildning inom grundutbildningen för förskollärare, fritids
pedagoger och tidigarelärare. Det går emellertid inte heller att bortse från
den enskilde individen i sammanhanget, menar skolledaren. En stor del av
hur samarbetet fungerar är personbundet.
Traditionen av åldersblandad undervisning är påtaglig i skolan och utgör
ett arv från den gamla B-skolan. Integreringen av sexårsverksamheten i
skolan färgas av denna tradition, bland annat genom att sexårsgruppen be
traktas som en egen organisatorisk enhet. Eleverna har inte skrivits in i sko
lan och även om gruppen anses "tillhöra" skolan, menar personalen dock
inte att sexåringarna börjat skolan i sin egentliga mening. Sexårsverksam
heten betraktas mera som ett förskoleår med syftet att utifrån individuella
behov förbereda och underlätta skolstarten. Sex- och sjuåringar arbetar med
skilda undervisningsinnehåll, sexåringar med traditionella förskolepedago
giska aktiviteter och sådant som personalen menar vara skol- och läsförberedelse medan sjuåringar till största delen arbetar med skolämnen. Arbets
fördelningen mellan förskolläraren och lågstadieläraren blir därmed tydlig
och traditionsenlig. Lika traditionsbundet är att åldersgrupperna har sina
egna klassrum.
Sexåringarnas skoldag liknar en vanlig skoldag med arbetspass och ras
ter. Beroende på att samtliga lokaler förutom klassrummet är gemensamma
för alla skolklasser måste sexårsverksamheten anpassas till de tider och för
hållanden som gäller i skolavdelningen. Lokaler och tider för arbetspass
samt raster är ramar inom vilka utformningen av den pedagogiska praktiken
har att foga sig. En struktur för verksamheten som hör hemma i skolkulturen
gäller således även för sexårsverksamheten. I den pedagogiska praktiken ger
sig såväl förskole- som skolkultur till känna på olika sätt under skoldagen
och får vardera sin del av tiden. Förskolans frihet har till viss del behållits
genom att veckoplaneringen av sexårsverksamheten och sjuåringarnas skol
dag sker fortlöpande och så kallat öppet schema brukas. Personalen menar,
att de därigenom får större frihet att till exempel lägga in temaarbeten och
uteaktiviteter för åldersgrupperna gemensamt allt eftersom det lämpar sig.
Förskolläraren och lågstadieläraren planerar arbetsveckorna tillsammans, för
att åldersgrupperna förutom under de integrerade arbetspassen i klassrum
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men ska kunna vara så mycket som möjligt tillsammans i olika aktiviteter.
Lågstadieläraren förklarar:
Sexåringarna hinner både leka och lära på olika sätt. Både fri lek och
skolinriktat arbete finns. Det blir ett slags utvidgad förskola. Succes
sivt blir den pedagogiska verksamheten mer och mer integrerad mot
skolan. (Intervjutillfälle 2)
Sexåringarna verkar betrakta sig som skolelever och inte uppleva någon
egentlig skillnad mellan sin egen och sjuåringarnas skolgång. De, liksom
personalen, använder även uttryck som "att gå i skolan".
I sexårsverksamheten förbereds eleverna på flera sätt för skolan. Indirekt
sker denna genom att sexårsverksamheten inrymts i skollokaler och eleverna
därigenom lär känna dessa och rutinerna inom skolans väggar. En väl
strukturerad verksamhet av skolliknande karaktär är märkbar, även om sexårsverksamhetens innehåll har en skolförberedande prägel och eleverna ännu
inte kommer i kontakt med läsundervisning. Efter en samling i grupp på
morgonen och en gemensam aktivitet, ofta en högläsningsstund eller samtal
kring ett tema, följer ett arbetspass omfattande ungefär en och en halv
klocktimme när sex- och sjuåringar är tillsammans. Rutinerna för dessa fyra
gemensamma arbetspass under skolveckan är alltid desamma. Eleverna ar
betar självständigt utifrån en veckoplanering och blandar sig åldersmässigt
med varandra efter eget önskemål.
Dessa åldersintegrerade arbetspass går under benämningen "Blomman"timmar. Namnet kommer sig av att vid planeringen av dessa lektioner ritar
läraren upp en blomma med fyra kronblad på skrivtavlan. Eleverna ritar en
likadan blomma i sin egen planeringsbok. Varje kronblad fylls med akti viter
som ska göras under blomman-lektionerna den innevarande veckan. Vilka
dessa aktiviteter är bestäms av läraren. Friare aktiviter, som att leka fritt eller
måla, blandas med aktiviteter av skolförberedande karaktär för sexåringar
och läs- och skriv- eller räkneuppgifter för sjuåringar. Några aktiviteter har
de båda lärarna planerat tillsammans och ett av blombladen fylls därför med
samma aktivitet för de båda åldersgrupperna. Det gör att eleverna kan an
sluta sig till kamrater som arbetar med samma sak och de båda åldersgrup
perna kan blanda sig med varandra. Under var och en av
"blommantimmarna" kan eleverna fritt välja vilket blomblad de föredrar att
arbeta med och de ansvarar själva för att samtliga blomblad är avklarade vid
veckans slut. Då utvärderar de också de aktiviteter som förekommit under
veckans blomtimmar i sin planeringsbok. På baksidan av veckans blomma
markerar eleven en glad gubbe för de aktiviter som eleven tyckte om och en
ledsen gubbe för de aktiviter som eleven inte tyckte om.
Syftet med "Blomman-timmarna" är, att eleverna ska lära sig att planera
och ta ansvar för att ett arbete fullgörs under avsatt tid och att utvärdera sitt
eget arbete och de aktiviteter som förekommit under veckan. Ett annat syfte
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är, att vänja eleverna vid, att olika typer av aktiviteter kan pågå under
samma lektion. Att blanda åldersgrupperna har förutom en integrationssträ
van också ändamålet, att sexåringarna ska få erfara, att de äldre kamraterna
har uppgifter, som är likartade deras egna.
I sexåringarnas blomma ingår alltid någon aktivitet som har karaktären
av "eget skola rbete". Eleverna arbetar då i förtryckta arbetsböcker eller ritar
och skriver i en händelsebok. Efter en introduktion av läraren eller ett ge
mensamt samtal i grupp som förberedelse inför uppgifterna arbetar eleverna
på egen hand i arbetsboken. Samtliga aktiviteter har karaktären av förbere
dande läs- och skriv- eller räkneövningar. En arbetsbok ger eleverna en in
troduktion i matematikens värld. En annan innehåller begrepps- och
formövningar. I ytterligare en annan bok tränas förmågan att upptäcka figu
rer som är precis likadana bland ett antal distraktorer. Somliga övningar går
ut på att uppfatta en mycket enkel instruktion, som att till exempel "måla
den växt som inte fått vatten grön". Flertalet övningar innebär också, att
eleven ställs inför att lösa en uppgift praktiskt. Det kan exempelvis röra sig
om att klippa ut en bild ur en tidning, där två personer hjälps åt med något
eller att rita hur utsikten från det egna rummet hemma ser ut.
En egentlig läsundervisning påbörjas först i årskurs 1. Det har sin bak
grund i de organisatoriska problemen att integrera sexårsgruppen med en
stor l-2:a, men även med lärarnas åsikter angående vad sexåringarnas
"skolår" ska innebära. Syftet med detta är inte i första hand, att eleverna ska
börja med sådana skolaktiviteter som innebär att lära sig läsa. Det finns
mycket annat som bör ingå i deras undervisning först, som exempelvis so
cial träning. Elevernas läsinlärning kan dock i betydande grad förberedas i
sexårsverksamheten, menar personalen. Detta sker huvudsakligen genom
språklekar. Att barnen bland annat u pptäcker, att ord har såväl en betydelse
som en formsida är viktigt, när läsundervisningen börjar, menar lågstadielä
raren. Hon säger:
Det är det mest grundläggande, innan man kan gå vidare. (Intervju
tillfälle 2)
Därför anser hon det nödvändigt att språklekar kommer in i riklig mängd
som en läsförberedande aktivitet. I jämförelse med föregående sexårsgrupp
har lärarna funnit detta vara speciellt viktigt för de sexåringar som nu finns i
skolan. Diagnoserna på hösten antyder också att så kan vara fallet.322 Grup
pens resultat på det fonologiska provet och i flera av delproven i den munt
liga diagnosen är lägre än den totala åldersgruppens medelvärde. Elevernas
uppfattningar om den funktion läsning och skrivning kan fylla är också
mycket vaga. Sju elever (av 18) kan inte förklara varför det är bra att kunna
läsa och skriva. Tre elever uppger att ingen brukar läsa för dem hemma. En
322 Bilaga
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stor andel elever kan inte nämna eller berätta om en bok de tycker om. Det
väcker misstanken att elevgruppen är dåligt språkligt förberedd inför läsinlärningen och att detta kan vara orsaksbakgrund till de låga resultaten på de
fonologiska uppgifterna. Emellertid visar det sig också i den muntliga dia
gnosen, att eleverna har stor färdighet att rimma samt att dela ord i stavelser
med hjälp av handklapp och sätta samman stavelser i ord. När diagnosen
genomfördes i oktober månad hade gruppen alltsedan skolstarten i samband
språklekarna tränat rim och att med hjälp av handklapp känna stavelserna i
ord. Detta bör ha inverkat på elevernas prestation. Så gott som alla sexåring
ar kan rimma och klappa stavelserna i ord. De klarar således fonologiska
övningar på stavelsenivå. Många, dock inte alla, hör också på vilket ljud
orden börjar och slutar, trots att eleverna i undervisningen ännu inte mött
bokstäver och ljud.323 Detta torde vara en effekt av övning. Vid ett par till
fällen varje vecka på ungefär en halvtimme ingår språklekar i sexåringarnas
undervisning. Elevgruppen är i dessa sammanhang delad, för att ge läraren
större möjlighet till kontroll under övningspassen. Lågstadieläraren, som
också är utbildad talpedagog, handhar dessa lektioner och genomför övning
arna i stegrad svårighetsgrad. Varje barn måste bemästra övningarna på en
svårighetsnivå innan det sker en övergång till svårare övningar, menar hon.
Läraren har god erfarenhet av denna typ av övningar från tidigare år. Hon
har lagt märke till, att när eleverna börjar årskurs 1, är de så väl förberedda
inför läsinlärningen, att denna kan börja genast vid skolstarten. Även föräld
rarna kan i detta avseende bidra med sitt strå till stacken, menar läraren och
berättar:
Föräldrarna brukar fråga vad de kan göra. Att läs a för barnen är ju
väldigt bra. De kan kan ske köpa en bok med rim och ramsor, brukar
jag föreslå. (Intervjutillfälle 2)
En stor spridning i sexårsgruppen visar sig under hösten även beträffande
bokstavskännedomen hos eleverna. En elev som skriver sitt namn felfritt
kan inte benämna en enda bokstav i det egna namnet. Vid auditiv bjudning
av bokstäverna i namnet, dvs när läraren ljudar bokstäverna en och en, kan
eleven inte peka på vilken bokstav det är fråga om. Denne elev har ännu inte
uppnått det alfabetiska läsutvecklingsstadiet.
En strävan i denna barnskola är att skolarbetet så småningom ska bli så
individualiserat som möjligt. I läsundervisningen kommer det att innebära
att sexåringar som kan läsa integreras med sjuåringar i deras läsundervisning. I den nuvarande sexårsgruppen finns endast en elev som knäckt koden
och börjat läsa samman korta ord. Hon inlemmas av den anledningen i sju
åringarnas läsundervisning. Då gruppen för övrigt, enligt lärarna, inte verkar
ha nått den språkliga utveckling som läsundervisningen kräver, har de inte
323 Bilaga
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funderat över att påbörja bokstavs/ljudinlärning vare sig med gruppen som
helhet eller med någon ytterligare elev. Bokstäver introduceras dock för
sexåringarna så småningom på ett lustfyllt och kravlöst sätt. Syftet är enbart,
att eleverna ska upptäcka variationen i bokstävernas form och att de "låter"
olika, inte att eleverna ska bemästra de enskilda bokstäverna och deras mot
svarande ljud. För varje bokstav som visas, läser eleverna en bokstavsvers
med många ord på den nya bokstaven. Denna upprepas så många gånger att
eleverna så småningom kan versen utantill. Bokstäverna presenteras i
samma ordning, som de sedan lärs in i läsundervisningen i årskurs 1. Bok
stäver/ljud som läraren anser lätta att höra och forma lärs in först, till exem
pel o, s, 1 och m. Anledningen är också, att i den tidiga läsinlärningen undvi
ka sådana bokstäver/ljud, vilka lätt kan förväxlas auditivt eller visuellt. Att
försöka undvika auditiva förväxlingar har stor betydelse för fonologiskt
svaga elever, menar läraren, vilka det finns ett flertal av i elevgruppen.
Diagnosresultaten för elevgruppen stöder lärarnas uppfattning, att denna
elevgrupp behöver riklig språklig förberedelse inför läsinlärningen.
Den pedagogiska kod som råder i sexåringarnas klassrum kan delvis be
skrivas i t ermer av kunskapsöverföring och lärarstyrning, dvs den liknar i
stora stycken traditionell skolpedagogik. Så är förhållandet i hög utsträck
ning under de åldershomogena arbetspassen, då eleverna ofta är sysselsatta
med skolförberedande bänkarbete till exempel tränar begrepp och lyssnar på
högläsning. Den lärarcentrerade undervisningen nedtonas, när den åldersintegrerade verksamheten tar vid. Eleverna arbetar då enligt veckans plane
ring och de får ett visst inflytande över sitt arbete, när det gäller val av akti
vitet. Under dessa arbetspass fungerar de båda lärarna sida vid sida som
monitorer eller handledare. Lärarnas interaktioner med eleverna ökar där
med, liksom elevernas interaktioner med varandra.
Sjuårsgruppen har på det fonologiska provet i motsats till sexåringarna i
denna skola ett medelvärde som överstiger totalmedelvärdet för åldersgrup
pen.324 Skillnaden mellan den sexårsverksamhet i vilken dessa elever deltog
och den nuvarande bidrar till förståelse av sjuåringarnas framgång. Eleverna
var under sexårsverksamheten mera integrerade med årskurs 1, dels i sam
band med läsförberedande verksamhet som språklekar och samtalsövningar,
dels också medan årskurs 1-orna arbetade med läs- och skrivaktiviteter. De
kunde då låna sitt öra till den bokstavs/ljudinlärning som pågick. Detta kan
vara en orsak till dessa elevers väl utvecklade fonologiska kompetens.
Spridningen inom gruppen på provet är ganska låg, vilket visar att flertalet
elever har en god fonologisk förmåga.325 Förhållandet är detsamma höstoch vårtermin under det första skolåret. Sjuårsgruppen påbörjar således sin
läsinlärning med goda fonologiska förutsättningar. Deras prestationsresultat
på läsprovet Ord & Bild på vårterminen motsvarar ungefär totalmedelvärdet
324
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för samtliga elever i barnskolorna, medan spridningen inom gruppen är jäm
förelsevis låg.326 En granskning av de individuella resultaten visar, att ele
verna läser avläsningstekniskt väl, vilket deras goda fonologiska förmåga
kan vara orsak till. De har få felläsningar, men alla elever hinner inte med
samtliga uppgifter på den utmätta tiden. Beaktas bör i detta sammanhang att
denna elevgrupp inte varit föremål för läsundervisning eller fått bokstavs
böcker i sexårsverksamheten, som eleverna vid flera av de andra barnsko
lorna. Eleverna här har introducerats i läsundervisning först i årskurs 1.
Emellertid har läsundervisningen för deras del kunnat påbörjas genast vid
skolstarten och bokstavs/ljudinlärning har bedrivits med hela elevgruppen
gemensamt. Den intensiva språkförberedelse som ägt rum i sexåringarnas
undervisning gör detta möjligt, enligt läraren. Eleverna är redan väl förbe
redda inför läsinlärningen. Den sammanhållna undervisning som därmed
kan genomföras har också den fördelen, tycker läraren, att ljudanalysövningar kan ske i samband med inlärning av varje nytt bokstavsljud. Om ele
verna däremot sinsemellan arbetar med olika bokstäver blir det svårt att
bedriva ljudanalysövningar. Sådana måste då göras individuellt med ele
verna, vilket inte medges tidsmässigt. Bokstavs/ljudinlärningen är en vä
sentlig fas i läsundervisningen, som i hög grad bidrar till att utveckla en bra
läsförmåga, förklarar läraren och betonar betydelsen av ljudsäkerhet, när
hon säger:
Eleverna måste komma ihåg ljuden. (Intervjutillfälle 2)
Eleverna lär sig ett nytt bokstavsljud per vecka. När vårterminen börjar kan
sjuåringarna arbeta med bokstavsljuden på egen hand i läseboken och den
tillhörande arbetsboken.
Läsundervisningen läggs upp på samma sätt de läsår jag besöker
barnskolan. Läraren tror inte, att det är någon sk illnad på hur läsundervis
ningen genomförs i åldersintegrerad gentemot åldershomogen undervisning
och inte heller att eleverna blir bättre läsare i åldersintegrerad undervisning.
Hon säger:
Det beror på hur man lägger upp läsundervisningen över huvud taget.
Det beror mera på vars och ens förutsättningar och det förberedande
arbeta man har. De flesta behöver inte ens det. De lär sig ändå. Det
beror nog mera på vad man ger dem. (Intervjutillfälle 2)
Den pedagogiska kommunikationen i läsundervisningen är ämnescentrerad
med lärarstrukturering inför elevernas självständiga arbete. Principen bakom
överföringsprocessen är en betoning av basfärdigheter och en sekvensering
av dessa. Lärarinstruktionen i läsundervisningen sker i enlighet med läslärans uppläggning och har syftet att rikta elevernas uppmärksamhet på samt
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underlätta inlärningen av ett nytt färdighetsmoment. Klassen hålls därför
samlad kring samma innehållsmoment. Den svårighetsgraderade läsläran gör
detta möjligt genom att eleverna kan öva på sin färdighetsnivå. Den struktur
i läsundervisningen som bland annat åstadkommes med hjälp av läsläran gör
synligt för eleverna vad de håller på att lära sig. På grund av spridningen av
läsutvecklingsnivå i klassen måste instruktionerna upprepas med grupper av
elever. Detta är en nödvändighet och ger samtidigt tillfällen till repetition för
de elever, som behöver detta. Att samtliga elever därför är med vid den initiala genomgången, är ingen nackdel, menar läraren. Det ger bara en allmän
uppfattning om, att samtliga elever är föremål för samma undervisning och
att ingen är utanför denna. Samma tanke ligger under syftet att använda en
läslära.
En annan pedagogisk effekt som läraren uppskattar med den svårighetsgraderade läsläran är, att samtliga elever kan läsa samma berättelse och hela
klassen sedan föra ett samtal om texten. Det ser läraren som betydelsefullt.
Texter kommer in på ett tidigt stadium i boken och är trevliga, tycker läraren
och berättar:
Barnen i boken far ut och ror. De ser en räv och detta blir väldigt
spännande. Detta gillar jag i denna läslära. (Intervjutillfälle 5)
Så småningom frångås läromedlet allt mera i undervisningen men finns ändå
som en bas i arbetet. Läsläran, och i synnerhet den tillhörande arbetsboken,
är ett stöd för läraren i uppläggningen av undervisningen. Arbetsböcker med
läsförståelseövningar tillkommer i elevernas självständiga arbete. Böckerna
är självinstruerande, vilket är nödvändigt när klassen är stor, och de är också
bra att ha i undervisningen, innan eleverna själva kan producera berättelser i
nämnvärd grad, anser läraren. Dessutom varierar typen av övningar i böck
erna.
Fokuseringen på avkodningsrelaterade färdigheter hindrar inte en beto
ning av ett meningsfullt läsande. En bra läsförmåga innebär enligt läraren
att:
Läsningen ska flyta och förståelsen vara bra. Det är ju det viktigaste,
att förståelsen är bra. De ska ju kunna läsa texten och förstå den.
(Intervjutillfälle 2)
Läraren förklarar ytterligare:
...Men sen tror jag det är viktigt, för att de ska tycka det är roligt att
läsa, att det blir någonting, att de känner att de kan läsa vad som
händer i texten. Då känner de att de får någonting till sig.
(Intervjutillfälle 2)
Berättelseböcker kompletterar av den anledningen läsläran och finns med
för att eleverna ska få mera texter att öva på. Böckerna kommer in i under
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visningen så snart eleverna börjar kunna ljuda samman ord. De läser dessa
böcker i skolan och får också låna hem dem. Det finns ett stort intresse för
att läsa dessa böcker. Berättelseböckerna fyller emellertid i denna skola en
underordnad funktion i förhållande till läsläran och till lärarens direkta un
dervisning . Läsundervisningen kan beskrivas som huvudsakligen bottom
up-orienterad med svårighetsanpassade tester och färdighetsrelaterade upp
gifter i en arbetsbok. Läsning av meningsfulla texter får komplettera denna
läsundervisning.
Vid sidan av enskild läsning i läseboken läs er elevgrupper berättelser till
sammans. När jag besöker skolan år 1, finns tre läsgrupper på olika nivåer.
Personalens syfte med läsgrupperna var ursprunglingen, att integrera elever i
olika åldrar i samma grupp. På grund av att sexåringarna överlag skiljer sig
markant från sjuårsgruppen beträffande läsutveckling har detta inte lyckats
så bra. Endast en elev från sexårsgruppen har kunnat involveras i en läs
grupp med sjuåringar. Eleven har redan knäckt koden och börjat läsa enkla
ord, varför denna individualiseringsåtgärd var nödvändig. Individualisering i
läsundervisningen sker för övrigt genom anpassning av textmaterial till ele
vens läsnivå, samt genom det lärarstöd inom klassrummets ram som klasslä
raren kan g e. Läraren tycker emellertid att det är svårt att hinna läsa med
eleverna individuellt och har därför involverat elevernas föräldrar i läsun
dervisningen. Det sker exempelvis, genom att läraren under hösten skickar
med barnet hem några bokstavskort, för att föräldrarna tillsammans med
barnen ska kunna lägga ord och öva bokstavsljuden med barnen. Senare när
eleverna har en bättre läsförmåga, läser föräldrar och barn tillsammans en
text, antingen ur en berättelsebok som eleven lånat med sig hem eller ett
stycke ur en läsebok som eleverna har i läsläxa.
Efter ett år, när sexåringarna blivit äldre och börjar i årskurs 1, tror lära
ren, att den strukturerade undervisningen med möjligheter för eleverna att
arbeta på sin färdighetsnivå och utvecklas i sin takt ska vara än mer positiv
för elever med sen läsutveckling. Hon antyder en kompetensskillnad mellan
dessa och de ett år äldre eleverna. Under läsåret utgör elevgruppen en åldershomogen undervisningsgrupp på grund av gruppstorleken. Läraren kan
därmed ägna sig enbart år denna åldersgrupp och deras utveckling. Klassen
tilldelas också en specialpedagogisk resurs två tillfällen i veckan på 60 mi
nuter vardera. Även den fonologiska diagnosen i slutet av elevgruppens
första skolår visar att deras prestationsresultat ligger under åldersgruppens
medelvärde.327
Att denna elevgrupp var svagpresterande hade lärarna redan konstaterat i
samband med sexårsundervisningen och uppfattningen kvarstår efter det
första årets läsundervisning. Den myckna tid som ägnades till språklekar i
sexårsverksamheten tror lågstadieläraren därför var en nödvändig satsning:
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Du kan inte ta ett kliv över denna läsförberedelse. De måste ha en
hum om uppbyggnaden av orden, ljuden, och rim. Man hade inte hel
ler kunnat forsera språklekarna och gå fortare fram än vi gjorde.
(Intervjutillfälle 6)
Vid skolstarten i årskurs 1 har det heller aldrig tidigare varit så många elever
som kunnat så få bokstäver, säger läraren. Den svaga elevgruppen har
tvingat henne till en noggrann kontroll av elevernas inlärning av nya färdig
hetsmoment, innan hon gått in på nya. Ljudinlärningen gick exempelvis
mycket försiktigt fram, då läraren redan efter genomgång av fem bok
stavsljud, fann att ett flertal elever hade svårt att minnas dessa. Det var inte
annat att göra än att repetera. Läraren berättar:
Sen var det som de kom till en tröskel. Plötsligt så kom dom ihåg de
nya bokstäverna och då kom de även ihåg andra. (Intervjutillfälle 6)
Läraren tror, att läsundervisningen bedrivits effektivt på barnens maximala
inlärningsnivå. Hon hade inte kunnat gå fortare fram. En effektiv läsundervisning åstadkommes genom en uppläggning anpassad till elevernas utveck
lingsnivå, inte genom en hög hastighet i undervisningen, säger läraren. Där
för har hon varit mer noggrann i läsundervisningen med denna elevgrupp än
vad hon vanligtvis är. Att stanna upp i läsundervisningen, när eleverna be
höver det och inte driva på undervisningen i för snabb takt, är det väsentliga,
menar läraren och säger:
Tidigare år har det varit en helt annan fart på det hela. Då har det
varit flera som kunnat gå vidare i snabbare takt. (Inte rvjutillfälle 6)
Läraren förklarar ytterligare:
Det gäller att hitta rätt sv årighetsgrad för rätt person, för att de ska
kunna fortsätta och hålla intresset vid liv, så att de inte tappar sugen,
för de märker ju själ va när de inte kommer ihåg. Att peppa och be
römma för det lilla de kan, det är viktigt. (Intervjutillfälle 6)
Skoldagen används i stor utsträckning till lästräning i olika sammanhang,
vilket anses nödvändigt då eleverna startade på en ganska låg läsutvecklingsnivå. Förutom lästräning med vissa elever hjälper specialpedagogen till
med att hitta läsmaterial till var och en av eleverna. Till läsläran hör en
kompletterande arbetsbok, som fungerar som en språklära. Arbetet i den
sker gemensamt i klassen och alla elever följer den föreslagna arbetsgången.
Sen vet jag ju vad man måste ta längre tid till. Det är inte bara att gå
vidare i arbetsboken om eleverna ska få kunskaperna befästa, säger
läraren. (Intervjutillfälle 6)
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Vid läsprövningen i slutet av årskurs 1 erhåller elevgruppen liksom vid fö
regående mätningar ett medelvärde under totalgruppens och spridningen i
gruppen är något större.328 Som läraren antyder, har några elevers läsning
utvecklats anmärkningsvärt fort. Eleverna med låga resultat på tidigare prov
har nu en nästan medelmåttig prestation i jämförelse med den totala ålders
gruppen i barnskolorna. Läraren tycker också att eleverna fått ett intresse för
att läsa. Detta menar hon till stor del vara berättelseböckernas förtjänst. Där
emot tror läraren inte, att eleverna läser så mycket utöver den hemläxa de
har. Eleverna har helt enkelt fullt upp med den.
Trots att elevgruppen är svagpresterande, tycker läraren, att det skett en
stor framgång under läsåret, även om det funnits perioder då läraren upplevt
status quo och ibland nästan tillbakagång i utvecklingen med nödvändiga
repetitionsperioder som följd. När läsåret går mot sitt slut finns fortfarande
några svaga läsare i gruppen. Det finns också elever som tagit stora kliv i sin
läsutveckling och nu läser bra för sin ålder. Läraren upplever därför en stor
spridning beträffande läsförmåga i åldersgruppen.
Lågstadielärarens värdering av det läsår som gått är inte helt positiv. Läs
året har i nneburit ett avbrott från den traditionella årskursblandade under
visningen. Den organisationsförändring som läsåret medförde hade sin bak
grund i, att den stora sexårsgruppen fick bilda en egen undervisningsgrupp.
Av den anledningen kom den också att utgöra en egen klass vid skolstarten.
Fördelen med den organisation som skolan haft tidigare dvs en årskursblandad undervisningsform har varit, menar läraren, att den samtidigt i klass
rumsundervisningen kunnat fungera som en åldersintegrerad undervisning.
De yngre eleverna har kunnat lära sig av och ta efter de äldre eleverna. De
vanliga klassrumsrutinerna tog mera tid i anspråk denna höst och över hu
vud taget har läraren saknat den hjälp i undervisningen som en äldre elev
grupp kan bidra med.
Av den anledningen återgår skolan efterföljande läsår till årskursblandad
undervisningsform och bildar två klasser med årskurserna 1 och 2, me dan
sexårsverksamheten fortfarande är en egen organisatorisk enhet. Föränd
ringen innebär att den elevgrupp som denna undersökning följt från och med
att de började barnskolan och nu är åtta år för första gången integreras till
fullo med en annan åldersgrupp, sjuåringar. Läraren tycker att hon får mera
tid med sjuåringarna individuellt i denna undervisningsform. Dessutom
finns möjlighet att para ihop elever på samma läsutvecklingsnivå även om
de inte är lika gamla. Ibland kan en enskild elev ingå i en undervisnings
grupp som består av huvudsakligen en annan åldersgrupp elever. Detta är
vinsten med organisationen, menar läraren och ger ett exempel:
Om jag är störst, men inte lika duktig som de andra så får jag ändå
vara duktig iförhållande till de yngre. (Intervjutillfälle 2)
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Det finns även möjligheter att åtgärda brister hos enskilda elever, genom att
låta dem tillfälligtvis ingå i en annan undervisningsgrupp och repetera så
dant de glömt. Fortfarande tycker emellertid läraren, att tiden är det stora
hindret för att uppnå önskvärda resultat. Tiden till att handleda elever enskilt
räcker inte till. Dessutom har resursen till specialpedagogiska insatser mins
kat. Läraren berättar:
Det händer därför att man misslyckas även i denna undervisnings
form. Däremot uppstår ingen panik om ett barn har en långsam läsutveckling. Man känner inget behov av att jäkta på eleverna.
(Intervjutillfälle 1)
Med misslyckande menar läraren, att hon inte hinner arbeta med enskilda
elever och åstadkomma det resultat i undervisningen som hon önskar. Individualisering inom klassrummets ram är ett problem, säger läraren och för
klarar hur hon försöker anpassa undervisningen till eleverna:
Man måste jobba på många oli ka sätt. Dels i mindre och större grup
per och dels individuellt. Framför allt ha genomgångar. Det finns inte
personal till a tt arbeta helt individualiserat. Man måste kunna samla
eleverna i mindre grupper för genomgångar. Jag tror inte att man
hinner med dem annars. Då finns det risk att det blir förlorare. Den
viktigaste frågan är arbetssättet. (Intervjutillfälle 2)
I detta sammanhang berör läraren också "pacingen" i undervisningen:
Vi har alldeles för bråttom att gå vidare. Barnen tycker om att stanna
upp och kunna. Även om eleverna kan, så tycker de att det är roligt
ändå, att få kunna. Att titta tillbaka och minnas vad svårt det var då
och vad lätt det går nu. Då blir de stärkta. (Intervjutillfälle 2)
Läraren fortsätter att förklara vad hon k an göra om hon har en svag läsare i
klassen:
Det allra viktigaste är att börja på rätt nivå med eleven. Så eleven får
känna att han/hon kan. Självförtroendet är ju jätteviktigt....Ge dem
rätt nivå på te xtmaterialet....Jag är ensam med min klass. Det finns
ingen specialundervisningsresurs. Enda chansen är att dra in föräld
rarna, när man drar ner resurser i skolan
Att ge tips till föräld
rarna vad de kan göra för man hinner ju inte allt i skolan.
(Intervjutillfälle 2)
Vid läsprövningen ett år senare, år 3, när de elever som undersökningen följt
från sex års ålder blivit åtta år, visar sig att denna grupp som på proven tidi
gare erhållit svaga resultat nu i det närmaste uppnår totalmedelvärdet för
åldersgruppen. Spridningen är också ungefär densamma som spridningen i
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åldersgruppen som helhet.329 Kompetensen hos denna elevgrupp ser således
ut att ha ökat av resultatet på läsprovet Skolbilder att döma och resultatet har
närmat sig åldersgruppens medelvärde.
Enkäten "Frågor om läsning" visar att elevgruppen oftare läser såväl
böcker som serie- och dagstidningar jämfört med eleverna i den nationella
utvärderingen (NU). De lånar också böcker oftare från skolbiblioteket. Vi
dare framgår att procentuellt flera elever får hjälp av någon vuxen med läs
ning i hemmet än vad eleverna i NU får, vilket kanske försöket att engagera
elevernas föräldrar i sina barns läsning ligger bakom. Eventuellt som en
effekt av detta upplever sig eleverna vara bra i läsning och de skattar sin
läsförmåga något högre än vad NU-eleverna gör.
Enkäten "Hur känner du dig när du läser?" visar att eleverna i Sörbyskolan i jämförelse med eleverna i den nationella utvärderingen är mera positivt
inställda till att läsa i skolan och att läsa högt i klassen. Dessa elever är
eventuellt på grund av den läsundervisning som bedrivits mera vana att läsa
högt för kamrater. De tycker emellertid sämre om, när fröken ställer frågor
på det de läst och tycker också sämre om att arbeta i arbetsböcker i läsning.
För övrigt har de ungefär samstämmiga uppfattningar som NU-eleverna.
När d e nu åttaåriga elevernas provresultat jämförs med föregående års
åttaåringar kvarstår den kompetensskillnad som påpekats tidigare. Den äldre
elevgruppen erhöll ett högre resultat på Skolbilder. Spridningen inom grup
pen var också låg och visade att samtliga elever hade en nöjaktiig läsför
måga.330 Det visar sig också att dessa elever som åttaåringar överlag läste
mera än såväl NU-eleverna som de nuvarande åttaåringarna på skolan gör.
De fick oftare hjälp i hemmet och lånade oftare böcker på bibliotek. De
skattade också sin läs förmåga högre än vad s åväl NU-eleverna som nuva
rande åttaåringar gör. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att båda
åldersgrupperna som åttaåringar tyckt om att läsa och att de läst ofta, den
äldre elevgruppen dock något mera än den yngre.
Lärarens värdering av den egna läsundervisningen i slutet av år 3 är, att
den fungerat bra för de flesta elever i barnskolan och hon konstaterar:
Det viktiga att tänka på i läsundervisningen är, att ge d en struktur
och att bygga upp undervisningen sekvensiellt. Det som slutligen for
mar undervisningen är kompetensen hos eleverna och de intentioner
man själv har med undervisningen. (Intervjutillfälle 7)
Lärarens reflektioner rör sig om läsundervisningens tekniska utformning och
effektiviteten i undervisningen. Principerna för det egna handlandet utgår
från lärarens insikter om och erfarenheter av läsundervisning. De stånd
punkter hon intar härvidlag, kan hon motivera och gör det utifrån ett inne
329
330

Bilaga 8, tabell IV.
Bilaga 8, tabell V.
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håll, som hon anser att eleverna bör lära sig. I det avseendet ser läraren
ingen anledning till förändring av läsundervisningen.
Utformningen av integrationen mellan sexårsverksamheten och det första
skolåret i denna skola skiljer sig från andra skolor i denna studie, genom att
den präglas av en starkare klassifikation. Denna framträder i organisationen
av verksamheten och den princip som styr klassifikationen är ålder. Sexår
ingar och sjuåringar utgör skilda undervisningsenheter med s kilda klassrum
och var sin a nsvarig lärare. Ursprunget till den starka klassifikationen ligger
i sexårsgruppens storlek, vilket begränsat organisationsmöjligheterna. En
osynlig pedagogik med svag klassifikation förutsätter en liten undervis
ningsgrupp och en åldersintegrering mellan sexårsverksamheten och den
åldersblandade l-2:an hade varit svår att realisera detta läsår med det stora
elevantalet och den personaluppsättning som fanns till förfogande. Formerna
för integrering har därför i denna skola bestämts av organisatoriska och eko
nomiska faktorer snarare än pedagogiska motiv. Den starka klassifikationen
är också en konsekvens av lokalernas fysiska läge och användningen av
dessa för bestämda funktioner. Sexåringarnas klassrum är beläget vägg i
vägg med l-2:ans klassrum och klasserna delar kapprum. Detta kräver hän
syn beträffande ljudnivå, samtidigt som det ur samverkanssynpunkt är prak
tiskt. Övriga lokaler är gemensamma för hela skolan och användningen av
dessa kräver därför också hänsyn och viss planering. De organisatoriska
hindren, sexårsgruppens storlek och deras tidigare förkunskaper samt lärar
nas åsikter om vad sexårsverksamheten ska innebära har samverkat vid ut
formningen av den pedagogiska praktiken.
I sexårsverksamheten förbereds eleverna på flera sätt för skolan. Indirekt
sker detta genom att sexårsverksamheten inrymts i skollokaler och eleverna
därigenom lär känna dessa och rutinerna inom skolans väggar. På så sätt
inlemmas sexåringarna i skolan och lär sig det från förskolan särskiljande i
skolans kontext. De tillägnar sig "recognition rules"331 och har detta tillgodo
när de börjar årskurs 1. Verksamheten i klassrummet har till betydande del
fått en skolliknande karaktär på grund av lokalintegreringen i skolavdelningen, som yttrar sig i ett dagsschema med arbetspass och raster samt ett
klassrumsarbete som innebär pedagogiska aktiviteter i sammanhållen grupp
med ofta förekommande bänkarbete. Att den inre pedagogiska verksamhe
ten påverkas av den kod som utmärker den skolform där verksamheten lo
kalmässigt är belägen, kunde Haug konstatera i sin undersökning av förhål
landen i Norge.332 Undervisningen styrdes av och kom att likna förskolans
eller skolans pedagogiska kod beroende på var verksamheten fysiskt var
belägen. Ett uppgiftsorienterat och sammanhållet pedagogiskt arbete fyller
331
332

Bernstein, 1990. s 29.
Haug, P. 1992. Educational reform by experiment. The Norwegian experimental educatio
nal programme for 6-years olds (1986-1990) and the subsequent reform. Stockholm: HLS
Förlag.
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en stor del av sexåringarnas skoldag såväl i den åldershomogena som ål
dersheterogena undervisningen i denna skola. Den planering som ligger till
grund för "Blomman"- lektionerna ger undervisningen en fast struktur och
liknar skolans mer än förskolans tradition. Åtskillnaden av fri lek, skapande
och praktisk verksamhet samt skolaktiviteter såväl lokal- som tidsmässigt
markerar den starka klassifikationen och lär eleverna skilja mellan lärande,
lek och praktisk verksamhet samt betingelserna för dessa. Avbrotten i den
skolpräglade undervisningen för skapande och friare aktiviteter samt lek i
hemvistet ger eleverna variation under skoldagen och även tillgång till en
förskolepedagogisk kultur i verksamheten. I dessa sammanhang får de också
vidkännas ett avbrott från den annars övervägande starka inramning, som
ger sig till känna i samband med den skolförberedande undervisningen.
I sexåringarnas undervisning upptar språkstimulerande aktiviteter en stor
andel av tiden, vilket lärarna anser viktigt bland annat eftersom gruppen
behöver språklig stimulans. Lärarna har en fast övertygelse om att dessa
språklekar befrämjar lästillägnandet. Ett flertal forskare har undersökt om så
är fallet. Liberman och Liberman333 sökte i undersökningar svar på frågan
om det går att träna "prereeders" fonologiskt och huruvida sådan undervis
ning har konsekvenser för senare prestation i läsning. Ett antal forskargrup
per åberopas vilka samtliga kunnat konstatera positiva effekter av sådan
övning med slumpmässigt valda grupper av förskolebarn.334 Liberman och
Liberman menar, att det finns betydande stöd för slutsatsen, att fonologisk
medvetenhet kan övas med icke-läsare och att sådan övning bidrar till snab
bare framsteg hos eleverna, när de senare börjar lära sig läsa och stava ord.
Denna slutsats gäller såväl barn utan språkliga svårigheter som barn, vilka
kan komma att utveckla en svag läsförmåga på grund av problem beträf
fande den fonologiska medvetenheten. Goswanni och Bryant åberopar tre
longitudinella undersökningar av barns läsförmåga och menar, att det finns
ett starkt samband mellan förmågan att rimma och läsförmåga samt att detta
samband är kausalt.335 Vidare verkar förmågan att rimma vara den viktigaste
faktor som skiljer mellan bättre och sämre läsare, när grupperna matchats
beträffande IQ, enligt andra forskare som mätte elevernas förmåga att rimma
vid fem års ålder och läsförmågan vid åtta års ålder.336
Liberman, I.Y. & Liberman, A.M. 1992. Whole Language Versus Code Emphasis:
Understanding Assumptions and Their Implecations for Reading Instruction. I Gough,
P.B., Ehri, L.C. & Treiman, R. Reading Acquisition. New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, Inc. Publishers Hillsdale, s 343-366.
334 Ett exempel är Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O-P. 1 988. Effects of an extensive pro
gram for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research
Quarterly, 23, 263-284.
33^ Goswanni & Bryant. 1992. Rhyme, Analogy and Children's Reading. I: Gough et. al.
s 49-65.
336 Ellis, N. & Large, B. 1987. The development of reading: As you seek so shall yo u find.
British Journal of P sychology, 78, 1-28.
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Den pedagogiska diskursen i sexåringarnas undervisning reglerar kom
munikationskontexten och ger läraren det huvudsakliga pedagogiska ut
rymmet. Den lärarcentrerade undervisningen nedtonas, när den åldersintegrerade verksamheten tar vid. Eleverna arbetar då enligt veckans planering
och de får ett visst inflytande över sitt arbete, när det gäller val av aktivitet.
Under dessa arbetspass fungerar de båda lärarna sida vid sida som monitorer
eller handledare. Lärarnas interaktioner med eleverna ökar därmed och det
gör även elevernas interaktioner med v arandra. Mot bakgrund av lärarcentreringen överensstämmer sexårsverksamheten med det Bernstein kallar
stark inramning.337 Tillsammans med den starka klassifikationen kan den
pedagogiska praktiken sägas utgöra en synlig pedagogik.
Läsundervisningen i en synlig pedagogisk praktik utmärks bland annat av
sekvensering, vilket följer av kravet på tidig läsning. Sekvensering ger sig
redan till känna när läsundervisningen börjar i årskurs 1 och den samman
hållna bokstavs/ljudinlärningsfasen startar. Även den efterföljande läsunder
visningen karakteriseras av den synliga pedagogiken, genom att den peda
gogiska kommunikationen är ämnescentrerad med lärarstrukturering inför
elevernas självständiga arbete. Principen bakom överföringsprocessen är en
betoning av basfärdigheter och en sekvensering av dessa. Läsläran bestäm
mer denna sekvensering och gör kriterierna explicita, på samma sätt som
arbetsboken i svenska gör. Det innebär att eleverna blir medvetna om krite
rierna och ungefär var de befinner sig kompetensmässigt i förhållande till
lättare och svårare texter.
Explicit rules regulate the development of th e child, usually in terms
of age. This means that the child is always aware of what her/his ex
pected state of consciousness is supposed to be
Explicit sequencing
rules construct the temporal project of the child.338
We have to ask ourselves what is the basis of such a relationship,
because if the child is not aware of his or her temporal project, then
the child lives only in the present. When the sequencing rules are
explicit, the child has an awareness of his/her temporal project al
though he or she lives in the past.339
Eventuellt är synliggörandet av kriterierna i läsundervisningen genom läslä
ran av särskild vikt för de elever, som har svårigheter att själva av samman
hanget dra slutsatser om, vad de håller på att lära sig. Läsläran utgör därige
nom en hjälp för eleverna i deras inlärning. Att läroboksstyrd undervisning
passade vissa elevgrupper, kunde Smith och Geoffrey konstatera, när de
föjde undervisningsprocessen i en klass. De redovisar även andra fördelar
Bernstein, 1990.
Bernstein, 1990.
339 Ibid. s 68
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med en lärobok i undervisningen. Med hjälp av läroboken visste eleverna
vilka aktiviteter som var aktuella och vilka som skulle komma och kunde
vara trygga i detta. Frustration inför det oförutsedda undveks på så sätt. Lä
rarens möjlighet att kontrollera elevernas inlärning ökade också. Vidare blev
lärarens förberedelsetid mindre, vilket gav tid till andra professionella akti
viteter.340 Användningen av en svårighetsgraderad läslära gör sekvense
ringen särskilt tydlig och markerar för läraren, vad eleverna bör lära sig.
Enligt Barr och Johnson påverkar läromedlen den typ av undervisning som
sker i klassen och hur eleverna lär sig.341 I denna skola finns en samstäm
mighet mellan valet av läromedel, den pedagogiska processen och lärarens
åsikter om hur läsundervisning bör utformas. Läraren har en klar uppfattning
om, vilka färdigheter eleverna bör bemästra och hur dessa förhåller sig till
varandra, till exempel vikten av att eleverna för en väl fungerande avläsning
säkert förknippar bokstav och ljud, och att de lär sig känna igen vissa frekventa ortografiska mönster i ord.
Om eleverna inte klarar av att möta de fordringar som sekvenseringen
medför, ges de mera tid, det vill säga hastigheten i undervisningen dras ner.
Sekvenseringen frångås inte, men svårare moment ges mera tid, ibland för
undervisningsgruppen, ibland för enskilda elever. Därmed är stratifieringen
av eleverna implicit.
Uppläggningen av läsundervisningen i denna skola ger eleven mindre ut
rymme till eget lärande än i flera av de övriga skolorna. Den kritik som
framförts från forskarhåll beträffande eget inlärande, har rört sig om risken
att eleverna inte upptäcker och övar de viktiga "färdighetsaspekterna". Där
med övar de inte speciella färdigheter och det sker ingen överinlärning.342
De muntliga genomgångar som läraren i denna skola har inför elevernas
självständiga arbete, hjälper eleverna att upptäcka de centrala aspekter, som
är viktiga att beakta i det självständiga arbetet och ger dem möjlighet att
arbeta på ett problem i taget.
För att eleverna ska få så många övningstillfällen att läsa som möjligt,
har ett samarbete med föräldrarna etablerats. För många elever kan ett stöd i
hemmet vara nödvändigt för att befästa färdigheterna. Föräldrarnas hjälp
med läsläxan kan därför vara ytterst värdefull. I ett par undersökningar från
England med barn från lägre socialgrupper rapporteras, att när skolan skick
ade med ba rnen böcker hem under ett år och bad föräldrarna läsa med sitt
barn, förbättrades elevernas läsning avsevärt. Föräldrar, som vanligtvis inte
läste för sina barn, bidrog på detta sätt till en bättre läsutveckling hos bar
Smith, L.M. & Geoffrey, W. 1968. The complexities of an urban classroom. An Analysis
toward a General Theory of Teaching. New York: Holt, Reinhart and Winston, Inc.
341 Barr & Johnson, 1991. s 39.
342Rosenshine, B. & Stevens, R. Teaching Functions. I Wittrock, M.C. 1986.Handbook of
Research on Teaching. A project of the American Educational Research Association.
Third Edition. New York: Macmillan Publishing Company, s 376-391.
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nen.343 Bernstein menar att med en synlig pedagogik följer oftast att hem
mets och skolans läroplan måste stödja varandra.344
Sexårsverksamheten ingår i en skolkulturell kontext på grund av att den
huserar i skolavdelningen. Kontexten reglerar den pedagogiska praktiken,
dvs undervisningskoden bestäms av klassifikationens och inramningens
styrka. Undervisningskoden formar undervisningens vad och hur. Vad bety
der då den undervisningskod som utmärker sexårsverksamheten för sexår
ingarna i denna skola? Det kodbyte som ofta präglar övergången mellan
förskola och skola finns inte här. Eleverna tillägnar sig skolkoden redan i
sexårsverksamheten och de får del av den sammanhållna kodens principer,
dvs de får bland annat erfara en traditionell undervisning och tidsanpass
ning. Att detta sker före den egentliga skolstarten kan innebära en fördel för
de barn, vars erfarenheter sätts ur spel vid ett kodbyte. Troligtvis har det
varit förskolans tradition av och känsla för anpassning till barnens utveck
lingsnivå som gjort, att eleverna i denna skola införlivats i skolkoden utan
svårigheter. Personalen har varit medveten om vilka krav som ställs på ele
verna i denna skolkultur och fört in dem i denna med varsam hand. Eleverna
lär sig i små steg vad skolarbete är. I de integrerade sammanhangen med
äldre elever handlar det till att börja med om gemensamma aktiviteter vid
friluftsdagar och besök på badet för att så småningom övergå till skapande
aktiviteter och bänkarbete i klassrummet. Den skolförberedande undervis
ningen har anpassats till att sexåringarna utgör en svagpresterande elev
grupp, vilket lärarna tidigt upptäckte, när de tog emot sexåringarna. Perso
nalen har av den anledningen strävat efter, att rusta eleverna kompetensmäs
sigt inför skolstarten. I synnerhet har de haft i sikte, att försöka bidra till en
språklig medvetenhet hos eleverna inför läsinlärningen.
Den synliga pedagogiken lägger vikt vid kunskapst illstånd. Detta ger sig
till känna redan i sexårsverksamhetens skolförberedande pedagogiska prak
tik och sedan genom den sekvensiella läsundervisningen i årskurs 1. Denna
har karaktären av en årskurs- och färdighetsrelaterad undervisning, som
styrs av läraren. Därmed får den enskilda eleven ett mindre pedagogiskt
utrymme. Med hänsyn till den svagpresterande sexårsgruppen utgör lärarcentreringen och den direkta undervisningen en del i den allmänt kompen
satoriska undervisning, som ger sig till känna.
Den åldersblandade klassorganisation, som eleverna kommer in i som
åttaåringar, öppnar möjligheten för att enskilda elever tillfälligtvis kan ingå i
en annan undervisningsgrupp än den de vanligtvis tillhör. På så sätt fungerar
organisationen också som en åldersintegrerad verksamhet, menar läraren.
Därmed blir undervisningens "pacing" mindre påtaglig och ödesdiger, en
Hewison & Tizard, 1980. Några sådana undersökningar inklusive denna diskuterar Mason
i: Mason, J.M. Reading Stories to Preliterate Children: A Proposal Connection to
Reading. Ingår i: Gough et. al. 1992. s 215-243.
344 Bernstein, 1990.
343
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nödvändighet med ta nke på att några elever fortfarande i slutet av årskurs 1
stod på en låg läsutvecklingsnivå. Det är även viktigt på grund av att arbe
tarklassbarnet, enligt Bernstein, inte är förberett på den synliga pedagogi
kens betoning på att tidigt lära sig läsa. Han säger:
I den mån överförandet av kunskaper sker i ett lugnare tempo och
man inte längre lägger så stor vikt vid att barnet ska ha inhämtat
vissa färdigheter, blir hela förloppet mindre präglat av medelklas
sen,345
Som i andra skolor varierar styrkan i såväl klassifikation som inramning i
denna skola, trots att den pedagogiska praktiken i sin helhet utmärks av både
stark klassifikation och stark inramning, således en synlig pedagogik. I vilka
avseenden en stark respektive en svag inramning råder visas nedan.
Tabell 12. Klassifikationens styrka i Sörbyskolan med avseende på olika aspek
ter.
Principer för klassifikation

Stark

Svag

Aldersgruppering

övervägande stark

svag under arbetspass
kallad "blomman"

Uppdelning mellan ämnen
och verksamhetsområden.
Arbetsdelning enligt yrkes
professioner
Uppdelning av lokaler för
olika ändamål.

stark
stark
stark

Kommentar: En stark klassifikation framträder i de flesta aspekter. Enbart
under "blomman"-timmarna då eleverna är åldersintegrerade är klassifikationen svag.

345

Bernstein & Lundgren, 1983. s 58.
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Tabell 13. Inramningens styrka med avseende på olika aspekter.
Principer för inramning

Stark

Svag

Kontroll över överföringsoch förvärvsprocessen
Kontroll av elevernas läsut
veckling
Uppläggning av läsundervisningen
Tempo i undervisningspro
cessen

övervägande stark

viss valfrihet under
"blomman"-lektionerna

stark
stark
svag

Kommentar: En så gott som genomgående stark inramning gäller i Sörbyskolan. En obetydligt svagare inramning framträder under "blomman"-timmarna, då eleverna planerat för veckan vad de ska göra vid de separata ar
betspassen, men utifrån ett val som är begränsat till de av lärarna föreslagna
aktiviteterna.
Hur ska barnskolans undervisningsresultat värderas, när detta sätts in i ett
kontextuellt perspektiv? Vid Sörbyskolan har sexåringarna utgjort en grupp
för sig och inte varit involverade i formell läsundervisning. En språkligt
svag elevgrupp med begränsade läserfarenheter hemifrån, där endast en elev
kunde läsa och övriga elever endast kände till ett fåtal bokstäver, har ingått i
en utpräglad skolkultur med omfattande satsning på en noggrant
strukturerad förberedande och grundläggande läsundervisning. Troligtvis
har det gynnat denna elevgrupps läsutveckling. Läsprovet i årskurs 2 anty
der, att en markant förbättring av läsförmågan har skett i förhållande till den
totala åldersgruppen i denna undersökning. En likartad förbättring kunde
noteras hos den ett år äldre elevgruppen, något som talar för att
läsundervisning "can make a difference". Båda åldersgrupperna har varit
involverade i en målmedveten läsförberedande undervisning under det första
läsåret i barnskolan och i en läsundervisning, där elevernas färdighetsut
veckling noga strukturerats och kontrollerats vid sidan av stimulans till
bokläsning och föräldrarnas bistånd med lä sning av berättelseböcker i hem
met.
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Jag har gjort en utförlig beskrivning av de enskilda barnskolorna. Denna
beskrivning ligger till grund för att förstå varför det blev som det blev i un
dervisningen. I detta kapitel diskuterar jag vilken betydelse olika kontextuella förhållanden haft för läsundervisningens utformning och innehåll. Vi
dare redovisar jag framträdande drag i läsundervisningen och diskuterar
övergripande utformning av läsundervisning. Elevernas resultat på de ge
nomförda proven sammanfattas och diskuteras därefter. Slutligen får lärar
nas egna reflektioner om den pedagogiska praktiken komma till uttryck.

Läsundervisningens kontext
Syftet med denna undersökning har varit att beskriva läsundervisningen
samt förstå den i sitt sammanhang, det vill säga varför den utformats "just på
detta sätt". I detta avsnitt vill jag upphålla mig vid den fr ågan. Låt mig börja
med de ramfaktorer som visade sig viktiga i detta sammanhang.

Ramfaktorer
Att den pedagogiska processen bestäms av faktorer som ligger utanför själva
processen uppmärksammades först av Dahllöf.346 Dessa faktorer satte ramar
för vad som var möjligt i undervisningen och utgjorde dess villkor.
"Ramfaktorteorin" visar, att det vid analys av undervi sning och dess resultat
inte räcker att känna till de involverade parternas, lärares och elevers, förut
sättningar. En undersökning av förloppet i undervisningen samt de administ
rativa och pedagogiska ramar som gäller för denna är också nödvändig.
Ramfaktorerna i Dahllöfs bemärkelse har (inte oväntat) även i barnskolorna
stor betydelse. Inte minst gäller detta tillgången på l okaler och lokalernas
utformning. I Rödå skola framgick med all t ydlighet vad tillgång till flera
rum kan betyda för den pedagogiska verksamheten. Varje rum hade sin be
stämda funktion, vilket innebar att ett flertal aktiviteter kunde pågå samti
digt, utan att eleverna störde varandra. En integration av skolämnen, för
skoleaktiviteter, friare aktiviteter och fri lek var där inget praktiskt problem
och eleverna kunde gå emellan olika aktiviteter under arbetspassen. Detta
innebar också att en integration av elever i olika åldrar och på olika kompe
tensnivåer ur pedagogisk synvinkel var lätt att hantera. I Norrskolan var
förhållandena likartade. Ett flertal lokaler i anslutning till varandra och av
skilda från andra klasser gav ett större pedagogiskt utrymme för personalen
vid Norrskolan än vid flera av de övriga barnskolorna, att utforma verksam
heten efter sina egna önskemål. I Åskolan var lokalerna ändamålsenliga,
346
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men då inte samtliga lokaler som barnskolan förfogade över låg i anslutning
till varandra, medförde detta en uppdelning mellan ämnen, förskole- och
fritidsaktiviteter. Ett strukturerat schema med fasta tider för arbetspassen
blev av den anledningen en nödvändighet och därmed en begränsning av
flexibiliteten under skoldagen. Samma sak gällde i Sörbyskolan, där den
pedagogiska verksamheten för sexåringar inrymts i skolavdelningen, för att
en samverkan med en åldersblandad åk l-2:a skulle kunna ske. Samtidigt
innebar detta ett hänsynstagande till lektionstider med samma inskränkning
av flexibiliteten i den pedagogiska verksamheten. Vad det innebär för un
dervisningsprocessen att all pedagogisk verksamhet pågår i ett och samma
klassrum blev uppenbart i Söderskolan.
De personella resurserna är en annan ramfaktor av betydelse för under
visningsprocessen, även om den personella resursen till sitt omfång propor
tionellt sett är densamma med avseende på antalet elever i barnskolorna.
Den personella resursen som ramfaktor handlar därför mera om hur perso
nerna i verksamheten gemensamt ansvarar för arbetet eller delar upp det
sinsemellan och därmed hur de enskilda personerna utnyttjas. Med flera
personer i undervisningsprocessen följer också flera att fördela arbetet på.
Med flera personer som "spelar spelet" öppnar sig även flera lösningar vad
gäller organisation av verksamheten och utformning av undervisningen. Om
personerna dessutom deltar i spelet samtidigt kan det medföra en annorlunda
undervisningsprocess än om en enda person är ansvarig. Vad det innebär när
en viktig yrkesprofession saknas i personallaget utgör Söderskolan ett ex
empel på. En erinran om hur den pedagogiska verksamheten gestaltat sig i
vardera Rödå skola, Åskolan och Söderskolan ger en förståelse för, hur
denna ramfaktor kan inverka på en pedagogisk verksamhet vad gäller såväl
organisation, utformning av undervisningen som undervisningsprocessen.
Lagarbetet i Rödå skola öppnar för flexibilitet i undervisningen vad gäller
aktiviteter och gruppering av eleverna under pågående arbetspass, vilket är
en fördel eftersom de sex- och sjuåriga eleverna i barnskolan alltid är till
sammans i en åldersintegrerad grupp under skoldagen och en stor spridning
beträffande kompetens inom gruppen är påtaglig. Med flera personer samti
digt i undervisningen skapas också möjligheter till att ge eleverna det peda
gogiska utrymme och den individuella handledning som ett elevcentrerat
arbetssätt fordrar. I Åskolan har personallaget valt att organisera sig annor
lunda än i Rödå skola. På grund av ett större antal elever och fler ålders
grupper är antalet personer inom barnskoleverksamheten flera än vad som
varit vanligt i barnskolorna. Detta har personalen valt att utnyttja till att be
gränsa sina ansvarsområden och utförligt tillsammans planera undervis
ningen över aktivitetsområden och skolämnen. Klassrummen har därför
kunnat utformas som ämnesrum och fungerar som en laborativ verkstad. De
kontextuella förhållandena har även här medverkat till att realisera en i hög
grad elevcentrerad undervisning. Ett helt annat förhållande råder i Söder
skolan, där lågstadieläraren ansvarar för den mesta undervisningen ensam
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och sexåringarna därför införlivats i en kultur, där skolans synliga pedago
gik överväger i förhållande till en osynlig förskolekultur.
Elevantalet har skiftat betydligt mellan barnskolorna. Därmed har även
elevantalet i de olika åldersgrupperna varierat. När elevantalet är litet i ål
dersgrupperna, som Rödå, är en integrering av elever i olika åldrar och på
olika kompetensnivåer inte bara ett måste utan också möjlig, under förut
sättning att någon e lev inte skiljer sig utvecklingsmässigt från övriga elever.
Om personalen som i Rödå arbetar sida vid sida kan även en sådan situation
bemästras. I skolor med större elevgrupper finns däremot ett behov att klas
sificera eleverna på ett eller annat sätt, med avseende på ålder, kompetens
eller kön. Också detta påverkar och styr undervisningsprocessen.
De faktorer som verkar styrande för undervisningen och som beskrivits
ovan är alla lokala till sin karaktär. Skola, utbildning och undervisning ingår
dock även i ett större samhälleligt och historiskt sammanhang, vilket kan
vara nog så betydelsefullt. Även om fokus i denna unsdersökning ligger på
den lokala kontexten vill jag kort beröra också makrostrukturella aspekter
av läsundervisningen.
Andersson347 har visat varför läsundervisning ser ut på ett visst sätt vid
olika tidsperioder. Läs- och skrivundervisning sätts in i ett historiskt och
socialt sammanhang. Det strukturalistiska perspektiv som Andersson använ
der innebär, att ekonomiska, politiska och ideologiska förhållanden i det
yttre samhället på ett avgörande sätt antas styra innehållet i och utformning
en av den pedagogiska praktiken. Förändringar i denna praktik ses huvud
sakligen som en konsekvens av förändringar i det yttre samhället. Andersson
antog, att drivkraften för social förändring är att söka i materiella förhållan
dena - i den sociala strukturen - och att det råder en växelverkan mellan
denna och politiska, juridiska och ideologiska förhållanden. I denna föränd
ringsprocess kan idéerna antas utgöra en pådrivande faktor. Härvid kan även
pedagogiska idéer komma att ha betydelse, när det gäller krav på utbild
ningsförändringar.
Barnskolorna kom till i en tid, när ekonomin i kommunerna försämrades
alltmer. Flexibel skolstart lanserades av riksdag och regering. Även om detta
är en pedagogisk reform, så innebar också en tidigare skolstart och en total
integrering av förskola, skolbarnsomsorg och skola en billigare organisato
risk lösning än den som gällt tidigare. I denna integrerade verksamhet ska
eleverna utvecklas i sin egen takt samt ta intryck och lära sig i grupper med
äldre elever. Att eleverna i hög grad ägnar sin tid i skolan till eg et arbete har
barnskolorna vittnat om. Krav på specifika och individuella insatser till en
skilda barn blir då inte lika frekventa som tidigare, vilket också passar väl in
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i dagens kärva ekonomiska läge i skolorna. Det strukturalistiska perspektivet
ger även i detta sammanhang sitt förtydligande av rådande förhållanden.
Andra mindre tydligt styrande eller dolda ramfaktorer är de pedagogiska
styrdokumenten. Även om läroplanen inte styr lika hårt som tidigare, kan
mål och riktlinjer för det allmänna skolväsendet återfinnas i de lokala ar
betsplaner, som gäller för barnskoleverksamheterna. Som grund för dessa
har även de redovisningar som presenterats av kommittén för den statliga
utredningen om integreringen av skola och skolbarnsomsorg varit. 348 I en av
kommunerna har personalen vid barnskolorna själva som en del av sin för
beredelse inför barnskolornas tillblivelse, gemensamt utarbetat en lokal ar
betsplan för barnskoleverksamheten. Som ett komplement till denna har
personalen vid var och en av barnskolorna kunnat göra en arbetsplan för den
egna barnskolan. Arbetsplanen bör således vara ett levande styrinstrument
för verksamheten. Emellertid är dessa arbetsplaner ofta övergripande och
allmänt hållna, varför det inte alltid varit lätt att se en relation mellan dessa
och undervisningen. Eftersom formuleringarna är så allmänt hållna är det
svårt att avgöra, i vad mån den konkreta verksamheten svarar emot målen.
En annan vi ktig pedagogisk ramfaktor utgörs av elevernas förutsättning
ar i form av förkunskaper, mognadsnivå, intressen etc. I dessa avseenden är
spridningen stor både mellan elever i olika åldrar och mellan elever i samma
ålder. Hur detta påverkar undervisningens utformning, förlopp och resultat
återkommer jag till längre fram.
Kommunens skolledning drar också i trådarna. Som en följd av beslutet
om flexibel skolstart har de båda kommunerna beslutat om, att de sexåringar
som anmäls till skolstart ska kunna börja sin skolgång. Beslutet har i de två
kommunerna kommit att inverka på den pedagogiska praktiken, men på
delvis olika sätt. I den ena kommunen fick sexåringarna i en barnskola börja
skolan "på riktigt". Det första skolåret blev ett årskurs 1-år för dem, varför
eleverna i fråga förlorade ett läsår. Vidare startades verksamheten innan
lämpliga lokaler hade kommit till stånd. I den andra kommunen ansåg lärar
na också att beslutet kom till stånd i tidigaste laget och före de flesta andra
kommuner. Där föregicks däremot barnskoleverksamheten av en noggrann
förberedelse såväl vad beträffar lokaler som den pedagogiska praktiken.
Intentionerna med barnskolan uttaldes av kommunens skolledning, medan
personalen kunnat utforma den egna verksamheten.
Även i ett annat avseende har en av kommunerna utövat påverkan på den
pedagogiska praktiken, genom bestämmelsen att läsprov ska genomföras
med samtliga elever i vissa årskurser, för att fästa uppmärksamhet på om det
finns svaga läsare i klassen. Samtliga lärare som är ansvariga för läsundervisningen i barnskolan genomför provet och sammanställer resultatet. Att
kontrollera elevernas läsförmåga på detta sätt kan tyckas strida mot åtmins-
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tone några lärares pedagogiska uppfattning, men alla är positiva till att få
elevernas läsfärdighet "på papper".
En ytterligare ramfaktor som inverkar på barnskoleverksamheten är ele
vernas föräldrar. Detta sker indirekt genom de förväntningar föräldrarna har
på skolan och de förväntningar de har på sina egna barns skolresultat. Lärare
på flera skolor talar om detta som en känsla av krav på sig själva från föräld
rarnas sida. Känslan av ett dagligt tryck från föräldrarnas sida poängterade
också de lärare som ingick i SOL-projektet.349 Där framgick, att speciellt i
en skola vars upptagningområde präglades av hög socioekonomisk status
var trycket starkt, under det att det däremot i en skola i ett område med lägre
socioekonomisk status var svårt att etablera kontakt med föräldrarna. Ele
verna i denna skola utövade också tryck på lärarna genom sitt beteende, som
hade bakgrund i olika typer av social problematik. Den socioekonomiska
närmiljön är ungefär densamma för samtliga barnskolor. Någon utpräglad
social problematik finns därför inte i någon av skolorna. En stark föräldraambition för att det egna barnet ska lyckas bra i skolan är däremot vanligare.
Att anmäla sin sexåring till skolstart kräver en mera aktiv insats från föräld
rarnas sida, än vad som gällt med den sedvanliga skolstarten. Eventuellt är
det just föräldrar med särskilt intresse och utpräglad ambition beträffande
sina barns skolgång, som anmäler sitt barn till att bölja skolan ett år tidigare
än vanligt. Det är i så fall en naturlig följd, att de också har stora förvänt
ningar på både barn och skola. Att det också, som någon av lärarna säger,
förväntas att eleverna ska lära sig, är likaså en naturlig konsekvens. Detta
påverkar sannolikt lärarnas uppläggning av arbetet i barnskolan, även om
det sker omedvetet. Ingen av lärarna säger öppet att de lägger upp arbetet
med sexåringarna efter föräldrarnas uppfattning, men kännedom om denna
och föräldrarnas ofta förekommande besök i skolan kan ändå inverka. Där
emot har en anpassning till föräldraopinionen vad gäller sjuråringarnas un
dervisning visat sig, som i exempelvis Norrskolan.
Till dessa ramfaktorer kommer en annan faktor, nämligen lärarnas per
sonliga pedagogiska filosofi om läsundervisning, som ska transformeras till
den pedagogiska praktiken. I klassrumsundervisningen försöker lärarna för
verkliga sina pedagogiska uppfattningar, även om de menar sig inte äga
fullständiga möjligheter till detta. Även om skillnader framträder i lärarnas
uppfattning om hur läsundervisning bör bedrivas, är dessa inte särskilt stora,
vilket också visar sig i jämförelsen av den pedagogiska praktiken barnsko
lorna emellan. En färdighetsorienterad filosofi och intention med läsundervisningen framskymtar mera tydligt hos vissa lärare än andra, men inte nå
gon av de inblandade lärarna intar en ensidig uppfattning om huruvida av
kodning eller meningsfull läsning bör vara utgångspunkt i den grundläggan
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de läsundervisningen. Samtliga lärare, utom en, uttalar en eklektisk uppfatt
ning om läsundervisning. Detta styrks av den bild som läsundervisningen i
klassrummen ger, där bottom up- såväl som top ötovvrc-aktiviteter kunde ob
serveras.
I detta sammanhang visade det sig att lärarnas uppfattning om ålderintegrerad undervisning inte var oväsentlig. Den påverkade organisationen av
eleverna samt därmed också läsundervisningens uppläggning och process. I
Åskolan, där barnskoleverksamheten kom till stånd på lärarnas initiativ på
grund av ett intresse för åldersintegrerad undervisning, utmärks läsundervis
ningen av åldersintegrering, individualisering, eget ansvar och planering av
veckans arbete. I Bergsbyn var lärarna inte lika positiva till integreringstan
ken och där grupperades eleverna genomgående efter prestationsnivå.

Klassifikation och inramning
Faktorerna ovan formar principerna för klassifikation och inramning. Låt oss
börja med att se vilka uttryck klassifikationen tar sig.
Klassifikation av eleverna
Om lärarna har ett stort antal elever uppkommer uppenbarligen behov av att
dela in dem i mindre grupper. Olika principer för detta har använts som ål
der, kompetensnivå och kön.
Intentionen med integreringen av skola, förskola och barnomsorg är att
elever i de tidiga skolåren ska blandas. I detta inberäknas i och med den
flexibla skolstarten även sexåringarna. Barnskolan innebär därför inte en
yttre organisatorisk uppdelning av eleverna efter ålder. Inte desto mindre är
ålder en vanlig princip för gruppering av eleverna och en stark klassifikation
med avseende på ålder föreligger vid ett par barnskolor. Bakgrunden till
detta är i regel densamma mellan s kolorna, men speciella orsaker hos den
enskilda barnskolan kan också vara för handen.
Så är fallet exempelvis i Sörbyskolan. Här måste sexårsverksamheten or
ganisatoriskt anpassas till klasskonstellationen i skolan för övrigt. Enbart
åldersblandade klasser finns på skolan. Den årskurs l-2:a som sexåringarna
ibland integreras med är en stor klass. Sexårsgruppen är också stor, varför
sexåringarna vid en eventuell integrering skulle vara i övervägande antal.
Att integrera tre åldersgrupper där framför allt sexåringarna är så många,
skulle enligt personalen ha lett till en alltför komplicerad undervisningssitu
ation. En åldershomogen grupp med s exåringarna var den bästa lösningen
det innevarande året.
I några skolor förekommer åldershomogen gruppering i mer begränsad
omfattning. Anledningen är då i regel att eleverna bör få känna samhörighet
med sin åldersgrupp och skälet är således inte främst pedagogiskt.
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Den vanligaste orsaken till gruppering av eleverna efter kompetens är en
stor spridning i elevgruppen och den spridningen ökar vanligtvis med ett
större antal elever. I skolor med stora åldersgrupper har ele verna ursprungli
gen grupperats åldershomogent. Under läsårets gång har nivågrupperingen
ökat i styrka, allteftersom spridningen inom elevgruppen också ökat. Med
denna lösning på undervisningsproblemet tycker sig l ärarna få möjlighet till
både den direkta undervisning de anser viktig och en kontinuerlig kontroll
av elevernas inlärning. Enbart i skolor med små åldersgrupper har en åldersintegrerad undervisning utan nivågruppering varit för handen hela läs
året. Med få elever finns inte heller lärarunderlag för en indelning i mindre
grupper.
I en av barnskolorna har kön utgjort princip för klassifikation. Då ål
dersintegrering var en pedagogisk aspekt som skulle råda i barnskolan och
elevantalet i åldersgrupperna var stort, måste eleverna grupperas efter en
annan klassifikationsprincip. Att organisera eleverna i könssegregerade
grupper gav även en annan pedagogisk effekt, som ansågs värdefull. Det
skulle stärka såväl flickors som pojkars könsidentitet och samtidigt skulle
flickorna inte behöva stå tillbaka till förmån för pojkarna, som personalen
ansåg ofta är fallet i blandade könsgrupper.
Någon form av st ark klassifikation förekommer således alltid, även om
principerna varierar. Det anses alltså nödvändigt, att dela in eleverna i
mindre grupper, och det blir förstås mer utpräglat ju större elevantalet är.
Rödå skola är ett undantag, eftersom eleverna där är så få. Här är alltså ål
dersintegreringen konsekvent genomförd och klassifikationen i övrigt är
också svag. En annan faktor som påverkar formerna för gruppering av ele
verna är tillgång på grupprum. I en skola finns inget annat rum än klass
rummet för barnskoleklassen. Det innebär, att undervisningen huvudsakli
gen måste ske i sammanhållen undervisningsgrupp.
Klassifikation mellan lärarna
I barnskolan arbetar olika lärare; förutom lågstadielärare även vanligtvis
förskollärare och fritidspedagog. Av tradition har de funnits inom olika or
ganisationer, men nu arbetar alla inom barnskolans ram. De har traditionellt
olika kompetenser och ska inom barnskolan samarbeta och ta gemensamt
ansvar för den totala verksamheten. Det arbetet kräver, enligt utredningen
"Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola"350 att en ny lärarroll
utvecklas, som skiljer sig både från förskollärarens och lågstadielärarens. De
gamla professionerna förväntas bli omvandlade, men i denna undersökning
har ingen särskilt förändrad lärarroll upptäckts och därför kan man ifråga
sätta, om så kommer att ske. Personalen verkar inte ha frigjort sig från tradi
tionella uppfattningar om, hur den pedagogiska praktiken för en sexåring
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bör skilja sig från den verksamhet som en sjuåring deltar i. Föräldrarnas
inställning på den punkten bidrar ytterligare till att befästa gamla mönster.
Inlärningsperspektivet i sjuåringarnas skolår till skillnad från sexåringarnas
skolår är en tradition som inte suddats ut i människors medvetande, vare sig
hos föräldrar eller skolpersonal. Det har i barnskolorna resulterat i en del
ning av ansvaret enligt yrkesprofessionerna, varför de ser ut ungefär som
förut. Visserligen har lågstadielärarna en till stora delar handledande roll i
den praktiska praktiken, men detta har inte följt av barnskoleverksamhetens
införande. I stället är det konsekvensen av ett långvarigt förändringsarbete
på lågstadiet, när det gäller arbetssättet. Samma arbetsdelning som tidigare
gällt enligt de olika yrkesprofessionerna uppkommer således även inom
barnskolans ram.
Måhända är dock någon form av arbetsdelning nödvändig i barnskole
verksamheten och den traditionella känns tydligen mest naturlig och även
mest praktisk. Både förskollärarna och fritidspedagogerna säger att de inte
känner sig kapabla att ta hand om läsundervisningen. I den mån de är invol
verade i denna har lågstadieläraren det övergripande ansvaret. Enbart i en av
barnskolorna, Rödå, har klassifikationen mellan yrkesgrupperna försvagats.
De beror på en uttalad ideologi beträffande undervisning i allmänhet, där
lagarbete ingår och en pedagogisk uppfattning om läsundervisning där en
handledande lärarroll passar. Skillnaden i yrkesprofession blir då inte lika
påtaglig och kännbar. Ändå kan även i denna barnskola anas, att förskollära
ren förlitar sig på lågstadielärarens kunnande, när det gäller läsundervisning
och vänder sig till henne vid behov med förfrågningar.
Klassifikationen mellan yrkesgrupper beror också, och kanske mest, på
hur verksamheten utformas och hur gränser dras mellan olika aktiviteter. I
det avsnitt som följer nedan kommer detta att belysas.
Klassifikation mellan skolämnen och verksamhetsområden
En stark klassifikation mellan olika aktiviteter härskar i många skolor. Prin
cipen Var sak har sin tid och plats dominerar. Skolaktiviteter skils från för
skoleaktiviteter och då ansvarar lågstadieläraren för de förra och förskollära
ren för de senare. Fritidspedagogen ansvarar ofta för skapande aktiviteter
vid sidan om fritidsaktiviteterna. I vissa barnskolor har arbetsdelningen
mellan förskolläraren och fritidspedagogen grundat sig mera på praktiska
skäl än yrkesprofessionella sådana.
Klassifikationen stärks genom att barnskolorna (utom en på grund av lo
kalbrist) har skilda rum för skilda aktiviteter. Förskoleaktiviteterna har i
regel sitt eget rum som förskolläraren ansvarar för. På de flesta skolor förfo
gar också fritidspedagogiken över ett eget rum eller också äger fritidsaktivi
teterna rum i ett hemvist. Skolämnena försiggår i samtliga barnskolor i ett
klassrum, där lågstadieläraren har all sin undervisning. I klassrummen mar
keras att ett annat mera stillasittande arbete ska utföras. Även i Rödå skola,
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där varje litet rum har en bestämd funktion och bestämt namn, exempelvis
snicken, lekrum, rörelserum etc, finns ett klassrum där skolaktiviteter knutna
till svenska och matematik äger rum.
För sexåringarnas del är klassifikationen till att börja med svag men
skärps successivt. På så sätt skolas de in i skolkulturen. Man kan dock säga
att barnskolan innebär att gränsen mellan förskola och skola mjukas upp,
och det gäller inte bara för sexåringarna. De två kulturerna möts i hela
barnskoleverksamheten, men kanske inte på precis lika villkor. Eftersom
barnskolorna inrymts i skollokaler, innebär det i regel ett hänsynstagande till
de villkor som gäller i skolan, varför skolkulturen oundvikligen ger sig till
känna.
Inramning
Inramning syftar på den grad av kontr oll som lärare och/eller elever har över
undervisningsprocessen vad gäller till exempel vilket innehåll som ska be
handlas, ordningsföljden mellan olika moment, hur mycket tid som ska an
vändas till olika moment osv.
Skolundervisning har traditionsenligt inordnats i en stark inramning från
statsmakternas sida. Styrdokument av skilda slag har utgjort ett regelverk
som lärarna haft att följa och förlita sig på i uppläggningen av undervisning
en. Allmänt gäller emellertid för undervisningen i barnskolorna, att inram
ningen i ett lärarperspektiv försvagats. Läroplanerna är inte längre så styran
de för undervisningen. Stoffet är inte längre årskursbundet och innehållet är
inte föreskrivet i detalj. Målstyrning har ersatt den tidigare regelstyrningen.
Därvid blir det också i större grad upp till lärarna, om de vill ge eleverna
större möjligheter att bestämma till exempel innehållet i undervisningen.
Ytterst är det läraren i barnskolorna som bestämmer innehållet i under
visningen. Vissa inslag ska ingå i läsundervisningen. Beroende på lärarens
pedagogiska uppfattning om läsundervisning kan sådana inslag skilja sig
mellan barnskolorna, men likheterna är anmärkningsvärt stora. Samtalsöv
ningar, språklekar, produktion av text, bokstavsinlärning, fri läsning och
träning av vissa färdigheter finns i läsundervisningen i alla barnskolor, men
arbetssättet kan variera. Ett undantag utgör fri lek och fria aktiviteter, men
på flera håll får eleverna välja sådana inom en given ram. Däremot får ele
verna i "det egna arbetet" planera sitt arbete för veckan och själv bestämma,
när de ska göra vad. Det innebär, att även om elevernas frihet att själva be
stämma för en utomstående person kan verka stort, har valet noga begränsats
av möjliga alternativ att välja bland. Läraren släpper inte kontrollen över vad
eleverna ska arbetar med, men ger dem en känsla av att själva bestämma
detta.
På några skolor bestämmer också läraren ordningsföljden för bokstavs
inlärning och färdighetsmoment. På andra skolor bestämmer eleverna även
detta själva. I vissa skolor tränas färdigheter på förekommen anledning i sitt
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sammanhang, dvs när eleverna behöver dem eller stöter på något som måste
förklaras. Men även då är det läraren som bestämmer, vad som ska övas och
att detta är ett lämpligt sammanhang.
Inramningen är genomgående svag vad gäller pacing, det vill säga i vil
ken takt arbetet ska ske. Det innebär, att eleven får ta den tid som behövs
och det finns ingen styrgrupp som bestämmer, när det är dags att gå vidare.
Ett individualiserat arbete eller indelning av eleverna i nivågrupper ger ele
ven detta tidsutrymme. Samtliga barnskolor tillämpar emellertid också idén
med ett arbetsschema för veckan som eleverna fyller i själva i syfte att ut
veckla eget ansvar för arbetet och det egna lärandet. Lärarens vakande öga
finns oaktat detta i bakgrunden och kontrollerar vad eleverna skriver in på
sitt arbetsschema och att de fullgjort vad de skulle göra. Det var också van
ligt, att läraren anmodade en elev att fylla i mera på sitt arbetsschema, om
läraren bedömde, att eleven borde hinna med mera arbete. I ett par skolor
fanns elevernas arbetsschema uppsatt på väggen och eleverna markerade,
när de var klara med en uppgift. På så sätt kunde personalen följa elevernas
arbete under veckan. Även i detta sammanhang är lärarna således kontrolle
rande och ö vervakande fastän på ett mindre synligt sätt. Emellertid var lä
rarna i regel så upptagna med att handleda eleverna enskilt, att övervakning
en under själva arbetet ibland inte var effektiv.

Synlig och osynlig pedagogik
Stark klassifikation och inramning karakteriserar en speciell slags pedagogik
som Bernstein kallar synlig pedagogik. Dess motsats är den osynliga peda
gogiken som bärs upp av svag klassifikation och inramning.351 Vad som är
synligt respektive osynligt för eleverna är bland annat kriterier för hur deras
prestationer värderas. I synlig färdighetsorienterad pedagogik har läraren ett
fast grepp om elevernas kunskapsutveckling och kriterierna är ofta årskursrelaterade. I en osynlig pedagogik är kriterierna mer vaga och flytande, men
de finns ändå - de framträder bara inte så tydligt för eleverna. Diagnosen kan
till exempel som i Rödå skola ske genom "spontana" samtal med eleverna.
Eleverna vet då inte, att detta är en utvärdering av honom/henne. Icke förty
lägger den osynliga pedagogiken ett större ansvar för kunskapsutvecklingen
på eleven själv. I Rödå skola arbetar eleverna till största delen självständigt
och har också ett stort inflytande över sitt arbetsschema. Men - kontrollen
finns exempelvis i form av en arbetsbok under det sista läsåret i barnskolan
(årskurs 2).
Vad betyder då variationer i klassifikation och inramning ur ett elevper
spektiv?

351
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Pedagogik och socialgruppstillhörighet
Enligt Bernstein verkar såväl en osynlig som synlig pedagogik selektivt,
beträffande vilka elever som kan ta till sig undervisningsinnehållet. Arbetar
klassbarnet är, säger Bernstein, eventuellt inte förberett på den betoning av
vikten att tidigt lära sig läsa, som den synliga pedagogiken förutsätter.352
Tempot i kunskapsinlärningen har, enligt Bernstein, drivits i allför hög takt
för att passa arbetarklassbarnen. Bernstein förklarar:
It is important to point out that a visible pedagogy is not intrinsically
a relay for the reproduction of differential school achievement among
children from different social classes. It is certainly possible to create
a visible pedagogy which would weaken the relation between social
class and educational achievement. This may well require a suppor
tive pre-school structure, a relaxing of the framing on pacing and
sequencing rules, and a weakening of the framing regulating the flow
of communication between the school classroom and the communi
ty(ie s ) the school draws upon. 353
Bergsbyns skola och Sörbyskolan får utgöra exempel på hur en synlig peda
gogik anpassas till eleverna, vilka företrädesvis kommer från socialgrupp 3.
Att döma av diagnoserna vid läsårets början i Bergsbyn, var sannolikt flera
elever i sexårsgruppen inte förberedda på att lära sig läsa tidigt. Den för
skolepedagogiska verksamheten innehåller därför en läsförberedande under
visning med stort mått av samtalsövningar, språklekar och högläsning, vilket
enligt forskningsrön ska underlätta elevernas läsinlärning. Denna språkliga
stimulans bör motverka den alienation och det misslyckande, som elever
med sämre förutsättningar att möta en visuell pedagogik kan erfara. För att
mildra övergången till en stark klassifikation och därmed motverka den se
lektiva tendensen har en stödjande förskolekultur utvecklats. Även sexåring
arna möter skolkultur och får jämsides med förskolepedagogiken kontinuer
ligt en ökad kontakt med den synliga pedagogiska praktiken. Det första året
inom barnskolan bör på så sätt åtminstone delvis kunna motverka den bias,
som den visuella pedagogiska praktiken kan medföra med avseende på de
elever, som inte kan förvärva undervisningen i denna pedagogiska diskurs.
Eleverna I Sörbyskolan kommer, liksom eleverna i Bergsbyns skola, i
stort sett enbart från socialgrupp 3. En strukturerad undervisning och an
passning av "pacing" till elevernas inlärningstakt karakteriserar den pedago
giska praktik, i vilken en svag sexårsgrupp ingår. Bernstein konstaterar, att
skolor belägna i arbetarklassomgivning antar strategier eller påtvingas stra
tegier, vilka påverkar både innehåll och hastighet i undervisningen. Inne
hållet betonar operationer och speciella färdigheter hellre än övergripande
352
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principer och allmänna färdigheter. Hastigheten avtar därmed. Detta under
lättar för eleverna att förvärva skolans dominerande pedagogiska kod.354
Mot bakgrund av resultatet vid den fonologiska prövningen av sexåringarna
i slutet av deras första år i barnskolan och inför läsinlärningen i årskurs 1 var
eleverna, när de började årskurs 1, beroende av en anpassad hastighet och
instruktion i undervisningen som stöd för färdighetstillägnandet. Det var
också den slutsats, som lärarna hade dragit under sexåringarnas första skolår
och som låg till grund för en strukturerad läsundervisning i årskurs 1.
Den osynliga pedagogiken, som ger sig till känna i Rödå skola genom en
svagare klassifikation och inramning, har sina rötter i medelklassen. Den
förekommer framför allt i förskolan men i viss mån även i grundskolan.355
Den osynliga pedagogiken skulle emellertid också kunna vara till fördel för
arbetarklassbarnen, säger Bernstein. Genom den svaga klassifikationen och
inramningen skulle arbetarfamiljerna kunna inlemmas i samhällets kultur. I
skolan kan elevernas vardagsvärld införlivas i skolarbetet och därmed legi
timera den enskilda familjens klasskultur. I Rödå skola försöker personalen
anpassa undervisningen till eleverna just genom att införliva elevernas var
dagsvärld. Detta är synnerligen tydligt i samband med språkstimulerande
övningar. Eftersom flera elever enligt lärarna, inte växt upp i hem med läs
vana, försöker personalen också utveckla en nyfikenhet på läsning och sti
mulera läslusten. Att införliva elevernas vardagsvärld i skolarbetet sker
emellertid sällan, menar Bernstein och säger:
Det kan tyckas att den osynliga pedagogiken skulle innebära en gynn
sam möjlighet för arbetarklassbarnen. Men denna möjlighet förverk
ligas sällan, därför att den form vi talar om har sitt ursprung i ett
skikt av medelklassen.356
Bernstein betonar vikten av kunskaper för arbetarklassbarnen. Om eleverna
från detta samhällsskikt inte inhämtar nödvändiga kunskaper och färdigheter
i skolan, så är detta mera ödesdigert för dessa barn än för medelklassbarnen,
vilka kan få hjälp i hemmet. En annan nackdel enligt Bernstein med den
osynliga pedagogiken har att göra med den föräldragrupp det här är fråga
om. Arbetarklassföräldrarna känner inte igen sig i skolans arbetssätt och
känner inte till den osynliga pedgogikens teorier, bl a o m barns utveckling.
De förstår inte heller formen för social kontroll i denna pedagogik, då den är
annorlunda än i familjen.

Bernstein, 1990.
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Aldersintegrering och svagpresterande respektive högpresterande
elever
Många lärare i barnskolan uttalar svårigheter med att organisera undervis
ningen i en åldersintegrerad verksamhet. "Det egna arbetet" innebär en lös
ning av problemet med lärarinstruktion och organisation av klassrumsarbe
tet, när spridningen beträffande elevernas färdigheter är stor. Eleverna kan
då sköta sig själva genom egna initierade aktiviteter och genom att de kan
välja sådana förelagda uppgifter, som de klarar på egen hand.
En pedagogiskt positiv tanke finns med det "egna arbetet". Detta medför
på sikt att ett ansvarstagande för att arbetsuppgifterna fullgörs i tid utvecklas
hos eleverna. Eleverna lär sig också att ta egna initiativ och arbeta självstän
digt. Att ge eleverna en sådan självständighet i arbetet är en prioriterad mål
sättning i skolan. Samtidigt ställer detta krav på eleven, ett krav som inte
alla elever klarar av. Arbetssättet kräver, förutom att eleverna förstår upp
giften, att de har en stabil motivation att arbeta självständigt. En balans
mellan ett lärarlett och ett självständigt arbete kan för vissa elever vara vik
tig, för att inte elevens framgång enbart ska vara beroende av den egna inne
boende drivkraften. Några forskare menar, att oavsett elevernas funktions
nivå tycks det inte vara bra, att eleverna arbetar för länge på egen hand.357
Därför bör individuell undervisning användas i kombination med k lass- och
gruppundervisning och inte som en ersättning för denna.
Den höga frekvens av ett självständigt arbete och elevinitierade aktivite
ter som konstaterats i barnskolorna är i samstämmighet med resultat som
framkommit vid jämförelse mellan undervisningen i åldersintegrerade och
åldershomogena klasser i USA. Medan eleverna i de åldershomogena klas
serna den mesta tiden var involverade i lärarledda och av läraren bestämda
aktiviteter, ägnade sig eleverna i åldersintegrerade klasser en stor del av
tiden till elevinitierade aktiviteter. Effekten av sådana för elevernas presta
tionsutveckling har diskuterats och även varit föremål för undersökning. En
jämförande kognitiv mätning av läs- och språkutveckling hos "riskbarn" i
åldershomogena och åldersintegrerade klasser visade inte någon skillnad
överlag mellan eleverna i experiment och kontrollgrupp.358 Andra mer skep
tiska åsikter till en hög frekvens av elevinitierade aktiviteter i undervis
ningen har handlat om, att behovet hos barn bättre tillgodoses i den sorts
undervisning, som syftar till utveckling av sådana färdigheter som eleverna
behöver. Det förklaras exempelvis med att "riskeleverna" kommer att kunna
det lärarna hjälpt dem att lära sig och bara genom att lärarna hjälpt dem lära
357
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sig.359 Det har också visat sig, att eleverna i lägre årskurser har utbyte av en
relativt hög grad av lärarstrukturering, med genomarbetade steg i läropro
cessen och med fler möjligheter att öva och praktisera det, som de lärt sig.
De har också behov av att få korrigerande feedback.360 För elever, vilka bör
jar skolan utan de kunskaper som deras litterärt mer erfarna kamrater har
och för så kallade "riskbarn", är det följaktligen befogat att fundera över,
vilken betydelse undervisningssättet har för dessa elevers kunskaps- och
färdighetsutveckling. Begränsade tillfällen till lärarens förklaringar och
strukturering av lärostoffet får inte samma negativa konsekvenser för de
elever, som själva upptäcker uppgifternas relevanta drag, kan generalisera
kunskaper och användning av färdigheter till nya situationer samt kan skapa
en kognitiv struktur av sina kunskaper. För elever som inte gör detta själv
mant, innebär lärarens undervisning en hjälp att komma vidare.
Vad en åldersintegrerad undervisning betyder för hög- respektive lågpresterande elever har inte med organisationsformen att göra. Det är i stället
vad som sker inom denna, i den pedagogiska praktiken, som är viktigt. I
likhet med de forskare som jämförde åldersintegrerade och åldershomogena
klasser var också mitt intryck från barnskolorna, att eleverna var entusias
tiska i sitt arbete. Värdet av denna entusiasm kan inte underskattas, liksom
inte heller värdet av lärarens undervisningsinsatser. Lärare äger den kunskap
och den undervisningskompetens som behövs för att bistå eleverna och en
inkludering av direkt undervisning, naturligtvis i begränsad omfattning för
elever i de unga år det här är fråga om, kan vara den komponent som behövs
för att ytterligare effektivisera undervisningen i åldersintegrerade klassrum.
Olika organisationsformer och undervisningsmetoder krävs då för att an
passa undervisningen till individvariationer.
För att förstå effekterna av åldersintegrerad undervisning på elevernas
prestationer är det nödvändigt att känna till de villkor under vilka prestatio
nerna förbättrades eller inte förbättrades av denna innovation. Åldersintegre
ringen i sig leder inte automatiskt till bättre prestationer hos eleverna.
Forskningen har inte kunnat visa konsistenta resultat härvidlag. I stället stö
der en översikt av forskningen rörande åldersintegrerad undervisning slut
satsen, att effekterna beror på den undervisning som implementeras. De
positiva effekterna är mest konsistenta och starkast, när åldersintegreringen
används som en strategi att ge lärarna möjligheter till mer direkt undervis
ning men d äremot inte när åldersintegrering används som en organisation
för individualiserad undervisning. Denna reducerar lärarens tid till direkt
undervisning med alltför liten korresponderande ökning av lämplig under
visning till individuella behov. Mer tid med läraren var en mer kritisk faktor
för yngre barn. De positiva effekterna var också störst, när en flexibel grup359
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pering användes och eleverna endast i ett ämne, vanligtvis i läsundervisningen, omgrupperades i mer homogena grupper.361
Klassifikationen i "VI" och "DOM"
En indelning av eleverna i olika grupper innebär sannolikt att deras självbild
och identitet formas av grupptillhörigheten. I det avseendet kan barnskolan
sägas innebära att sexåringarna får en chans att lämna kategorin förskole
barn för att i stället få en tillhörighet i kategorin skolbarn. Det är således en
effekt av den försvagade klassifikationen med avseende på ålder. Även om
inskolningen är mjuk och förskolan på sätt och vis följer med barnen in i
skolan, får de ändå en successiv träning i skolkulturen. Till detta bidrar
också att de dagligen umgås med äldre elever, med vilka de troligtvis identi
fierar sig. Samtidigt kan man säga att innebörden i begreppet skolbarn också
omdefinieras genom att också de äldre eleverna deltar i förskoleaktiviteter.
Barnen lär sig trots att kulturerna blandas att skilja på undervisning och lek,
bland annat genom att olika aktiviteter försiggår på skilda tider och i skilda
rum. Även arbetsdelningen mellan lärarna förstärker detta, och att skolkultu
ren är hegemonisk torde barnen knappast undgå att förstå.
En händelse som inträffade samtidigt med mitt första besök i barnskolor
na får beskriva hur sexåringarna ser på sig själva i jämförelse med de äldre
kamraterna. En journalist från en ortstidning besökte barnskolan för att göra
ett reportage om den nya pedagogiska verksamheten. Eleverna intervjuades
om vad de tyckte om att gå i barnskolan. Av särskilt intresse var naturligtvis
vad sexåringarna tyckte och journalisten vände sig till dessa och undrade
vilken det skillnad det var att vara sex jämfört med sju år i barnskolan. Ele
verna funderade länge och tycktes inte kunna se någon skillnad, tills en elev
kom på en sak och svarade: Det skulle vara att sjuåringarna kan flyta bättre
på simdyna!
Nivågruppering, självkänsla och läsintresse
Nivågrupperingens pedagogiska fördelar är, att det är enklare att undervisa
en sammanhållen grupp om den kunskapsmässigt är homogen. Det är också
vad ba rnskolelärarna anger som motiv för denna organisation. Framför allt
framstår kontrollmotivet som viktigt för lärarna. Läraren får vid sina ge
nomgångar information om, hur eleverna tillgodogör sig stoffet, samtidigt
som läraren menar att strukturering och uppmärksamhet på vad som ska
läras, underlättar inlärningen för eleverna. Framför allt kan den sociala kraft,
som samtalet i gruppen i samband med genomgången innebär, utnyttjas. I
det avseendet skulle nivågruppering vara bra för både hög- och lågpresterande. En nackdel skulle dock vara, att självbilden färgas negativt för dem,
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som hänvisas till en låggrupp. I den åldersintegrerade undervisningen borde
en negativ självbild vara särskilt påtaglig för dem som hänvisas till en låg
grupp. Tydligt är att de blir omsprungna av yngre elever, och kanske därför
känner de sig misslyckade och tappar intresset för läsning.
Det finns därför anledning att i denna studie undersöka vad inplacering i
låggrupp kan betyda för eleverna, när det gäller den egna självbilden och
motivation att läsa. I Norrskolan finns en grupp elever, som av läraren anses
som en låggrupp i förhållande till övriga elever och därför får vänta med sin
läsinlärning. De har i stället förberedande läsinlärning och kallas för språk
grupp. Gruppen består till en början av fem elever men utökas efter en tid
till sex elever. Under de två åren i barnskolan tillhör eleverna i fråga alltid
den elevgrupp som går långsammast fram i läsutvecklingen. När kamraterna
i samma åldersgrupp knäckt koden, börjat läsa och därför tillhör en läsgrupp
håller dessa elever ännu på med b okstavsinlärning och tillhör bokstavsgrup
pen. Eleverna i fråga har jämförts med andra elever med låga resultat på
läsproven men som gått i andra barnskolor och inte varit föremål för nivå
gruppering vad gäller svarsmönstret på elevenkäterna "Hur känner du dig?"
och "Frågor om läsning". Attityderna till att läsa visar sig mellan grupperna
överlag vara ganska likartade. Oberoende av om eleverna varit inplacerade i
en låggrupp eller inte, har de ungefär samma inställning till läsning. På
några frågeställningar framkommer dock skillnader i uppfattning mellan
elevgrupperna. En sådan frågeställning gäller, hur eleven känner sig när
han/hon läser i skolan. Några som inte ingått i en låggrupp visar negativ
inställning till att läsa i skolan (3 av 8 elever). I Norrskolans låggrupp är alla
elever positiva till detta.362 En tänkbar orsak kan vara, att Norrskolans elever
jämför sig med andra elever som har ungefär samma läsfömåga. De svagaste
läsarna på de övriga barnskolorna jämför sig emellertid med samtliga elever
i undervisningsgruppen det vill säga även elever med betydligt bättre läs
förmåga än de själva. Därav den negativa inställningen. Ett likartat
svarsmönster visar sig beträffande inställning till läsning i läsgrupp. Mer
parten av de svaga läsarna som ingått i heterogen grupp beträffande läsför
måga visar en negativ inställning (6 av 8 elever), medan endast en elev i
Norrskolan inte tycker om att läsa i läsgrupp. Följdenligt tycker inte heller
några svaga läsare i heterogena grupper om att läsa högt i klassen (5 av 8
elever), medan två elever i Norrskolan visar negativ attityd till detta. Beträf
fande valet att lä sa i stället för att leka uppger två elever i Norrskolans låg
grupp att de inte tycker om att läsa, medan sex elever (av åtta) från andra
skolor anger samma inställning.
Den bild so m framträder i denna jämförelse är, att svaga läsare i Norr
skolan har positivare attityder till läsning än l ässvaga elever i övriga sko
lor.363 En trolig anledning till attitydskillnaden är, huruvida eleverna jämför
362
363

En av eleverna var inte i skolan vid prövningstillfället.
Skillnaden är signifikant. T-värde 3,45, Df 26 , p<0,005/0,01.
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sig med enbart kamrater på samma kompetensnivå i läsning eller om även
kamrater med bättre läsförmåga ingår i jämförelsen. Lärarna som tillämpar
nivågruppering menar, att det inte verkar som om eleverna reflekterar så
mycket över att grupperna grundas på deras kompetens. Om det är så, kan
det bero på att eleverna ingår i så många olika grupperingar att de inte tänker
på skillnaden dem emellan. Någon gång ko mmer dock Norrskolans svaga
läsare att ställas inför upptäckten om den egna läsförmågans begränsning
gentemot läsförmågan hos bättre läsare. Kanske sker detta redan genast efter
barnskoletiden. Visserligen kommer eleverna då till en åldersblandad klass,
där en stor spridning av läsförmåga finns, men eleverna är samtidigt äldre
och kommer att genomskåda vad en nivågruppering innebär. Vad händer då
med elevernas självuppfattning och attityder till läsning?
Även i enkäten "Frågor om läsning" framkommer vissa skillnader mellan
låggruppen i Norrskolan och övriga svaga läsare i de andra barnskolorna. I
Norrskolan anser sig endast en elev (av fem) inte vara särskilt bra i läsning,
medan övriga säger sig vara bra e ller mycket bra. Bland e leverna i den hete
rogena gruppen (åtta elever) har två uppfattningen att de inte är särskilt bra i
läsning. Två andra elever tycker att de är medelbra medan resten anser sig
vara bra eller mycket bra. På frågan om eleverna läste någon bok förra
veckan uppger alla elever i Norrskolan att de gjorde detta, medan hälften av
övriga elever (4 av 8 elever) säger att de inte läste någon bok. För övrigt är
svarsmönstret likartat mellan grupperna. Läsintresset verkar således lägre
bland de svaga läsarna i övriga barnskolor än bland Norrskolans elever.364
Det är inte otroligt, att den uppfattning om den egna läsförmågan som ele
verna i de heterogena grupperna fått, har påverkat deras läsintresse.
I den äldre åldersgruppen finns några elever, vilka går långsamt fram i
sin läsutveckling och därför infogats i en grupp tillsammans med ett år yngre
kamrater. Hypotetiskt borde dessa elever av den anledningen uppvisa en
negativ attityd till läsning. De visar emellertid överlag en positiv inställning
till läsning, förutom när det gäller, hur det känns att läsa högt i klassen. Två
(av fyra) elever intar här en negativ inställning. I jämförelse med andra lässvaga elever i samma ålder, vilka inte gått i barnskola med nivågruppering,
är skillnaden i inställning till läsning obetydlig.365
Även elever som inte nivågrupperats verkar göra en realistisk uppfattning
om sin läsförmåga, trots att vare sig organisationen eller arbetssättet i läsundervisningen avslöjar vilka elever som är bättre eller sämre läsare.

364
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Signifikant skillnad. T-värde 1,84, Df 25, p<0,05/0,1.
Elevgruppen har av schemamässiga orsaker inte besvarat enkäten "Frågor om läsning",
varför deras läsvanor inte kan redovisas.
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Klassifikation och inramning i de enskilda barnskolornas läsundervisning
Varje barnskola karaktäriseras av en pedagogisk kod som är en funktion av
den specifika klassifikationen och inramningen i just denna barnskola. Sär
skilda kontexter och former för pedagogisk praktik skapas. Det är av den
anledningen den ena barnskolan inte är den andra lik. Maktfördelning och
kontrollprinciper varierar mellan barnskolorna och kommer till uttryck i den
pedagogiska koden. Vislie och Bergli366 har i en utvärderingsstudie av
vuxenutbildning beskrivit hur undervisning utformas som en följd av den
rådande koden. Denna beskrivning har inspirerat till en liknande beskrivning
av hur läsundervisningen i barnskolorna kan te sig, beroende på den kod
som gäller vid barnskolan.
I nedanstående tabell har de enskilda barnskolorna placerats in i den kod
där de hör hemma beroende på rådande klassifikation och inramning.
Tabell 14. Pedagogisk kod i enskilda barnskolor beroende på styrka i klassifi
kation och inramning.
Klassifikation

Inramning

Stark
Norrskolan
Stark Bergsbyns skola
Söderskolan
Sörbyskolan

Svag

Svag

Rödå skola

Askolan

De flesta barnskolorna har en synlig pedagogik. Klassifikationen och inram
ningen är s tark. Endast en skola kan beskrivas som bestående av en osynlig
pedagogik. I inte någon enda av skolorna har klassifikationen varit svag men
inramningen stark. Naturligtvis innebär analysen av klassrumskoden i viss
grad en schablonisering. Verkligheten är något mer komplicerad än vad
schablonerna ger uttryck för. Styrkan i klassifikation och inramning är
ibland inte konstant, men den huvudsakliga bilden av koden i barnskolorna
ger ändå ett samstämmigt intryck.
Läsundervisningen inom varje enskild barnskola har fått sin utformning
inom den kod som gäller i barnskolan. Därmed erhålles bakgrund till och
förståelse för, varför läsundervisningen ser ut som den gör. I den pedagogis
ka praktiken förverkligas koden. Hur personalen använder åldersintegrering

366 vislie, A. & Bergli, T. 1982. Laering - Utvikling eller kontroll? Trondheim: Norsk
voksenpedagogisk intstitutt. s 114.
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en som pedagogisk idé i uppläggningen av undervisningen blir sedan avg ö
rande för den slutliga klassrumsdiskursen.
I nedanstående tabell ges en kortfattad beskrivning av hur läsundervisningen utformats i de enskilda skolorna beroende på den pedagogiska ko
den.
Tabell 15. Kortfattad beskrivning av läsundervisningen i barnskolorna med
avseende på deras pedagogiska kod.
Klassifikation
Stark
Stark

Färdighetsorienterad diskurs.
Åldershomogen undervisning
eller nivågruppering. Direkt
undervisning av lärare och peda
gogiskt sammanhållen undervis
ning blandat med självständigt
arbete som eleverna planerar
inom givna ramar. Under det
egna arbetet är eleverna åldersintegrerade.

Svag

Åldersintegrerade och ålders
homogena grupper. Självständigt
arbete överväger. Elevcentrerat
arbete. Eleverna planerar arbetet
inom det utbud av aktiviteter
som klassrummet erbjuder kom
binerat med ett visst mått av
obligatoriska uppgifter. Dold
sekvensering av färdighetsinlär
ning. En skillnad i utbud av
klassrumsaktiviteter för de skilda
åldersgrupperna framträder där
med. Individuell handledning
överväger.

Svag

Inramning
I huvudsak åldersintegrerade
grupper. Elevcentrerat arbete
inom de möjligheter som
barnskolan erbjuder, såväl av fria
aktiviteter som skolämnen. Ton
vikt på eget ansvar och motiva
tion att lära sig. Individuell
handledning. Lärarledd instruk
tion med åldershomogen grupp
kan förekomma. Eget produktivt
arbete och betoning av läslust.
Färdigheter lärs huvudsakligen
in i ett sammanhang.

Vissa skillnader framträder i läsundervisningen mellan de olika barnskolor
na. Skillnaderna handlar om organisationen av eleverna i klassrummet, ar
betssättet, lärarens undervisningsstil och graden av f ärdighetsorientering i
undervisningsdiskursen.

227

Hur ska undervisning och undervisningsresultat vid barnskolorna
sinsemellan värderas?
I läsundervisningen kunde såväl likheter som skillnader noteras. Av resulta
ten på läsproven framgick att läsförmågan hos eleverna vid de enskilda
barnskolorna varierade. Det är lätt gjort, att s om orsak till såväl höga som
låga elevprestationer associera till den undervisning som bedrivits. Samti
digt kan ko nstateras att villkoren för klassrumsundervisningen har varierat
mellan barnskolorna. Det väcker frågan: Hur ska undervisningen och
elevprestationerna vid barnskolorna sinsemellan värderas? Är den undervis
ning som bedrivs vid barnsk olor, där eleverna uppnått högre resultat bättre
än undervisningen vid de barnskolor där eleverna erhållit lägre resultat?
Eleverna vid Åskolan, Norrskolan och Söderskolan har erhållit högre re
sultat på läsprovet Skolbilder än eleverna vid Rödå skola. Bottnar resultaten
enbart i den läsundervisning som bedrivits? En jämförelse mellan skolorna i
ett vidare sammanhang kan kasta ljus över frågeställningen.
Vid Åskolan har den pedagogiska praktiken utvecklats under ett flertal år
och personalen har haft ett stort pedagogiskt utrymme att utforma verksam
heten efter sina pedagogiska åsikter. Med klassrum i varandras närhet har
personalen kunnat forma ett "ämneslärarsystem". Klassrummen fungerar
som ämnesrum, vilket för läsundervisningens del innebär att klassrummet
enbart används för svenskämnet. I det aktivitetsstrukturerade klassrummet
ges möjligheter för samtliga elever oberoende av kompetens att hitta ett
stimulerande arbete. Arbetssättet utmanar också eleverna till att välja arbete
själva och ta ett eget ansvar för arbetet. Detta arbetssätt passar eleverna i
barnskolan. De har ett stort intresse för böcker och läsning, liksom en stor
förväntan på de egna prestationerna och skolans undervisning med sig hem
ifrån. Uppmärksamhet på böcker och litteraturläsning utgör sedan det cen
trala i barnskoleverksamheten. I detta sammanhang utnyttjas åldersintegre
ringen som pedagogisk idé. Äldre och yngre elever läser tillsammans, något
som stimulerar de yngre att börja med bokstavsarbete redan som sexåringar.
I det obligatoriska arbetet riktas uppmärksamhet på läsrelaterade färdigheter,
av särskild vikt för elever som behöver en sådan struktur för sin inlärning.
Ett flertal gynnsamma förutsättningar har således bidragit till en läsunder
visning som av elevresultaten på läsproven att döma fungerar bra.
Vid Norrskolan har läsundervisningen anpassats till såväl lärarens upp
fattning om läsprocessen som föräldrarnas åsikter om åldersintegrerad un
dervisning. Detta har lett till en uppgiftsorienterad och färdighetsinriktad
pedagogisk diskurs samt i huvudsak lärarcentrering i läsundervisningen.
Bakom en nivågruppering av eleverna ligger en strävan att möjliggöra direkt
undervisning av läraren och effektivisera denna, liksom att eleverna ska
kunna arbeta på sin färdighetsnivå. Organisationen har kunnat förverkligas,
genom att barnskolan förfogar över flera ändamålsenliga rum och genom att
elevgrupperna kan fördelas på personalen, som var och en ansvarar för sitt
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ämne eller sitt verksamhetsområde. Lågstadieläraren har därför ensam hand
om läsundervisningen och gör sin huvudsakliga tjänstgöring i färdighetsäm
nena.
Söderskolans elever har mycket höga resultat på samtliga prov. Här är
emellertid förhållandena speciella. De sexåriga eleverna har börjat skolan
"på riktigt" och har deltagit i samma formella läsundervisning som sjuåring
arna. Eleverna i fråga utgjorde därför en sovrad elevgrupp vid skolstarten.
De kommer från hem där de fått och får riklig stimulans och med föräldrar
som är synnerligen intresserade av sina barns skolgång. Resultaten torde ha
sin bakgrund i samtliga dessa aspekter.
Är undervisningen i dessa skolor bättre än i Rödå skola? Undervisningen
där är av annan karaktär. Personalen arbetar sida vid sida under nästan
samtliga arbetspass. Ämnena är inte synliga som i de andra skolorna. Arbe
tet i samtliga ämnen har i stället integrerats under skoldagen. Elevens läsoch skrivarbete utgår i hög grad från elevens eget val och planering för
veckan. Det egna ansvaret har också stor prioritet i denna barnskola.
Barnskolans lokaler tillåter, att eleverna kan ägna sig åt olika aktiviteter
under arbetspassen och att många aktiviteter kan pågå samtidigt. Det egna
valet och den egna produktionen har i synnerhet passat elever med motiva
tion till skolarbete och egen drivkraft att tillägna sig kunskaper och färdig
heter, men arbetssättet har kanske också åtminstone till en början varit till
fördel för de ytterst svaga elever som finns i barnskolan. De har fått en mjuk
övergång vid barnskolestarten. Medan övriga elever ägnar sig åt läs- och
skrivarbete kan dessa elever ägna sig åt andra och för dem viktiga aktiviteter
som förberedelse för en senare läsinlärning. Givet de förutsättningar som
gäller vid barnskolan fungerar också undervisningen bra för de flesta ele
verna vid denna barnskola. Den utformning som undervisningen i sin helhet
fått här, kanske däremot inte hade kunnat förverkligas i Åskolan eller Norr
skolan med de förutsättningar som gällde där. Exempelvis hade lokalerna
inte kunnat användas så flexibelt som i Rödå skola. På samma sätt hade
troligen inte heller läsundervisningen som den utformats vid Åskolan och
Norrskolan lämpat sig för de förutsättningar som gäller i Rödå skola. Där är
antalet elever i vardera av ålde rsgrupperna för litet för att bedriva åldershomogen undervisning. Med största sannolikhet hade inte heller vare sig orga
nisation av elever eller läsundervisningens utformning passat personalens
pedagogiska åsikter.
En sammanfattande erinran över de fysiska rambetingelserna vid samt
liga barnskolor pekar på skillnader. Lokaler var mer eller mindre ändamåls
enliga och funktionella. I vissa barnskolor anslöt lokalerna väl till varandra
och underlättade en flexibilitet beträffande elevgruppering under skoldagen.
I andra barnskolor var förhållandena annorlunda. Antalet elever i barnsko
lorna varierade liksom vilka åldersgrupper som integrerats i verksamheten.
Ytterligare varierade personalresursen som en följd av elevantalet i
barnskolan. Dessa kontextuella förhållanden satte ramar för den pedagogis
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ka praktiken vad a vser såväl organisation av elever, integrering av ämnen
och verksamhetsområden som samverkan i personalgruppen under arbets
passen. Undervisningsprocessen kom därmed att påverkas av de kontextuella förhållandena. Vidare kunde analysen av proven visa, att sammansätt
ningen av eleverna på de olika barnskolorna skilde sig beträffande språklig
förmåga, när de började barnskolan. De hade därför i detta avseende olika
utgångslägen när läsundervisningen började.
Hur lärare organiserar klassrumsarbetet inom de förutsättningar och ra
mar som gäller, är en personlig angelägenhet. Det finns många sätt för hur
detta kan ordnas, vart och ett med sitt inslag av styrka och svaghet. Det sätt
varpå lärare organiserar arbetet har e n "dold läroplan" med implikationer
beträffande elevernas kunskaps- och färdighetstillägnande. Organisationen
bestämmer omfånget av ett pedagogiskt sammanhållet arbete i helklass, in
troduktion i smågrupper eller ett självständigt arbete samt därmed den sorts
kontakt läraren har med eleverna. Lärarbeteende och undervisningsstil står i
ett beroendeförhållande till undervisningssituationen och dess bakomliggan
de förutsättningar. Av den anledningen kunde en skillnad även i detta avse
ende noteras mellan barnskolorna. I en av dessa var läraren i större utsträck
ning en individuell monitor, på grund av att det passade lärarens pedago
giska uppfattning om klassrumsarbete och beroende på att undervisningssti
len passade i de åldersintegrerade grupperna, vilka var ett måste på grund av
ett litet antal elever. Lagarbetet i denna barnskola och tillgång på flera rum
där eleverna kunde spridas ut medgav också ett individualiserat arbetssätt i
verksamheten. I andra barnskolor hade lärarens undervisningsstil en annan
viktning. Exempelvis bedrev vissa lärare bokstavs/ljudinlärning med grup
per av elever för att bättre kunna kontrollera inlärningen, då de tyckte att
ljudsäkerheten är viktig för läsförmågan. Läsundervisningens och lärandets
villkor varierade som en konsekvens av bakomliggande förutsättningar
mellan barnskolorna. När resultaten på läsproven för varje enskild skola
sätts in i ett större sammanhang och resultaten betraktas gentemot de olika
förutsättningar som råder, blir bilden mer komplicerad och enstaka orsaker
till provresultaten svårare att utpeka.
Att förmoda att undervisningen i den skola där eleverna uppnått höga resul
tat är av högre kvalitet, än undervisningen i den barnskola där eleverna er
hållit lägre resultat, framstår därför som en alltför snabb slutsats. Elevernas
tidigare erfarenheter och kunskaper och under vilka förhållanden läsunder
visningen ägt rum måste beaktas Det är följaktligen inte möjligt, att betrakta
läsundervisningen i Åskolan, Norrskolan eller Söderskolan som bättre än i
Rödå skola. Den undervisning som bedrivs vid var och en av barnskolorna
har utformats utifrån de förutsättningar samt de elever och den personal som
finns där. Det finns således ett förklaringsvärde i att känna till den aktuella
elevgruppen, under vilka förhållanden som eleverna utvecklat sin läsförmå
ga och därmed bakgrunden till deras läsprestationer. Det ger såväl undervis
ning som elevprestationer en mer rättvis värdering.
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Läsundervisningens utformning
Läsförberedande undervisning i åldershomogen respektive
åldersintegrerad undervisningsform
Sexåringarnas första skolår utformas olika mellan barnskolorna - olikheter
som får konsekvenser för den undervisning de är involverade i. Skillnaderna
i den pedagogiska praktiken har såväl en kontextuell som pedagogisk bak
grund. I några barnskolor bildar sexåringarna nästan alltid en egen åldershomogen undervisningsgrupp under arbetsveckan och integreras med andra
åldersgrupper vid ett fåtal tillfällen och då i samband med annat än skoläm
nen. I någon av barnskolorna förekommer åldershomogen grupp med sexårinarna någon gång varje dag men en åldersintegrerad gruppering övervä
ger. Detta äger rum såväl i samband med skolämnen som andra aktivitets
områden. I ytterligare andra barnskolor ingår sexåringarna så gott som alltid
i grupper med andra åldrar. Kontextuella faktorer som antalet elever i ål
dersgrupperna, lärarresurs och lokaltillgång har avgjort huruvida och i vil
ken omfattning sexårsgruppen utgör en egen åldershomogen undervisnings
grupp samt omfattningen av integrering med andra åldersgrupper och i vilka
sammanhang det sker. Dessa kontextuella faktorer kan personalen vid
barnskolorna inte påverka. Omfattningen av åldershomogen respektive ål
dersintegrerad gruppering varierar följaktligen mellan barnskolorna.
En annan anledning till olikheterna mellan barnskolorna har att göra
med, att det inte är självklart, vad den skolförberedande undervisningen, där
den läsförberedande undervisningen är en del, ska innefatta.367 Denna peda
gogiska frihet samt de lokala kontextuella förhållandena medför olikheter
mellan barnskolorna, såväl organisatoriskt som innehållsligt.
I åldershomogen gruppering har sexårsverksamheten vid sidan av fri lek,
skapande verksamhet m m en skolförberedande prägel. Läsförberedande
aktiviteter har då sin berättigade plats och försiggår i en pedagogiskt sam
manhållen elevgrupp. Högläsning för gruppen, samtalsövningar, språklekar
och begreppsträning hör till de vanliga aktiviteterna. I särskilt Sörbyskolan
och Åskolan med schemalagd åldershomogen sexårsundervisning är den
läsförberedande undervisningen strukturerad och planlagd i relation till ef
terföljande grundläggande läsundervisning, dvs det finns en kontinuitet från
den förberedande undervisningen med sexåringar till och med den formella
grundläggande läsundervisningen med sjuåringar. I skolor med flera schemalagda åldershomogena undervisningstillfällen är över huvud taget en
läsförberedande läsundervisning påtaglig, troligen på grund av att det i en
sådan organisation är enklare att arrangera och genomföra övningar.
367

Se också Pramling Samuelsson, I. & Mauritzson, U. 1997. Att lära som sexåring. En
kunskapsöversikt. Västervik: Skolverkets Monografiserie.
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När sexåringar integreras i den läsundervisning som pågår med äldre ele
ver, innebär detta en möjlighet för intresserade elever att påbörja sin läsinlärning. De ingår inte i den formella läsundervisningen men får tillgång till
bokstavsböcker och lättlästa berättelseböcker. Det är inte heller ett krav eller
ens en förväntan, att alla elever ska finna intresse i och komma att lära sig
bokstäverna. Detta ankommer helt på eleven själv. En anledning till att ändå
åtskilliga elever lär sig läsa som sexåringar verkar vara samvaron med äldre
kamrater, som sysslar med läsning och skrivning. Det är också vad flera av
lärarna säger. De yngre eleverna vill arbeta med li knande aktiviteter som de
äldre kamraterna. Dessutom har sexåringarna redan när de kommer till
barnskolan en föreställning om, att det är sådant man ägnar sig åt i skolan
och frågar, när de ska lära sig läsa. En vanlig företeelse är, att de äldre ele
verna läser för sina yngre kamrater, vilket också torde locka de yngre till
intresse för böcker och funderingar kring, hur det går till att läsa. Förskollä
rarna berättar, att de i sin tidigare verksamhet i förskolan saknat möjligheten
att låta barn, som visar intresse för bokstäver och böcker, ägna sig åt läsaktiviteter och bokstavsarbete. Det har alltid i förskolegrupperna, menar de,
funnits barn, som borde ha fått tillgång till sådant arbete i förskolan och som
eventuellt skulle ha lärt sig läsa om personella och materiella resurser fun
nits. Dessa förskollärare ser det därför som en fördel, att de läsmotiverade
sexåringarna i barnskolan får denna möjlighet. Som en lärare säger:
Det finns ingen anledning att hindra dem från att börja läsa.
Målsättningen att undervisningen ska anpassas till varje barns utvecklings
nivå, är också en anledning till att de elever som visar intresse för läsrelaterade aktiviteter ska kunna påbörja sin läsinlärning.
Omfattningen av i vilken mån sexåringar är involverade i läsundervis
ning varierar således mellan barnskolorna. I en åldersintegrerad organisation
är sexåringarna oftare involverade i läsundervisningssammanhang. När även
åldershomogen gruppering förekommer i dessa barnskolor har sexåringarna
dessutom läsförberedande läsundervisning. Eleverna i sådana skolor får, i
jämförelse med elever där enbart läsförberedande undervisning förekommer
och då i åldershomogen gruppering, en betydligt mera varierad och närmare
kontakt med läsning. I exempelvis Rödå skola är sexåringarna integrerade
med äldre elever så gott som hela skoldagen av organisatoriska men framför
allt av pedagogiska skäl. Här tillåter inte de små åldersgrupperna en ålders
homogen gruppering men här menar också personalen, att sexåringarna i
mesta möjliga grad bör vara integrerade för att ta efter de äldre elevernas
uppförande och motiveras av att se dem i läs- och skrivarbete. Här har också
undervisningens "hur"-fråga en starkare prioritet än "vad"-frågan, dvs pro
cessen har högre prioritet. Även i Åskolan integreras de sexåriga eleverna av
liknande pedagogiska skäl i samband med läsundervisning. Här har emeller
tid också den åldershomogena undervisningen med läsförberedande aktivi232

Kapitel 5. Resultat och diskussion

teter stor vikt och är schemalagd varje skoldag. I övriga barnskolor integre
ras enstaka sexåriga elever med äldre elever fortlöpande under skolåret i
läsundervisning beroende på den individuella läsutvecklingen och i vad mån
de kontextuella villkoren tillåter. Nivågruppering framträder då vanligtvis så
småningom under läsåret i läsundervisningssammanhang. Även för elever
som blir kvar längre tid i den åldershomogena läsförberedande undervis
ningen förekommer uppmärksamhet på såväl bokstavsformer som bokstavs
ljud. Det sker i sammanhang, när det huvudsakliga syftet inte är att lära sig
bokstaven, utan när exempelvis det aktuella temaarbetet handlat om ekorren
och eleverna samtidigt observeras på, hur den första bokstaven i ordet ekorre
"låter" och ser ut.
Vidare framgår i denna undersökning att sexåringarna sorterar sig själva
beroende på den rådande utformningen av verksamheten. Elever med tidigt
intresse för läsrelaterade aktiviteter och elever som redan vid skolstarten har
en god insikt om vad läsning är, kan redan som sexåringar gå vidare i sin
läsinlärning, medan andra elever som saknar detta intresse väljer att syssla
med annat än läsrelaterade aktiviteter. De förra profiterar därmed i förhål
lande till övriga elever, genom de möjligheter de får i barnskolorna.
Vad består den läsförberedande undervisningen av?
Det råder en samstämmig uppfattning hos personalen vid samtliga barnsko
lor vad läsförberedande aktiviteter bör innebära. En sådan gemensam upp
fattning är att språklekar bör ingå och motivet är också ungefär detsamma:
Eleverna lär sig lyssna på språket och detta är av vikt vid läsinlärningen
senare. Eller som en forskare uttrycker det:
Learning to read is learning to hear speech in a new way.368
Språklekar förekommer emellertid med olika frekvens och ambition i
barnskolorna. Detta bottnar delvis i organisatoriska orsaker. I ett par
barnskolor bedrivs språklekar i samlad sexårsgrupp. Övningstillfällena,
minst två per vecka, är schemalagda och en sekvensiell uppläggning av öv
ningarna beträffande svårighetsgrad är för handen. I dessa barnskolor anses
språklekar vara av stor vikt för elevernas läsinlärning och är därför det mest
väsentliga i den läsförberedande undervisningen. I andra barnskolor före
kommer också språklekar i sexåringarnas undervisning, men mera spora
diskt och utan planmässighet. I skolor där homogen gruppering är mindre
förekommande märks ett organisatoriskt problem att samla sexåringarna till
dessa övningar. Av den anledningen förekommer de inte heller lika frekvent,
som när homogen gruppering är vanlig och schemalagd. En annan anledning
till att språklekar inte förekommer frekvent och regelbundet har med k un368
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skapsmässiga orsaker hos personalen att göra vad avser insikten om språk
lekarnas betydelse för den språkliga medvetenheten, vilka övningar som är
svårare än andra etc. En skillnad mellan personalkategorierna ger sig också
till känna. Lågstadielärarna uppvisar, eventuellt som en följd av sina kun
skaper om läsinlärningsmetodik, bättre kunskaper än övriga personalkatego
rier inom barnskoleverksamheten. I de fall förskollärare erhållit fortbildning
om språklig medvetenhet handhar de dessa undervisningstillfällen med sex
åringarna, annars ansvarar lågstadieläraren för dem. Förskollärarna efterly
ser dock allmänt fortbildning för att kunna bedriva språklekar mer insikts
fullt.
Samtal i olika sammanhang och med olika funktioner tillhör också de
läsförberedande aktiviteterna i barnskolorna. Informella samtal som oftast
förekom under samlingarna hade i regel ett socialt snarare än ett språkligt
syfte. Kanske av den anledningen var de ytliga till sin karaktär och innebar
som regel, att eleverna gavs tillfälle att berätta fritt medan övriga lyssnade.
Samtalen uppmuntrade emellertid till verbal aktivitet och kan stärka barnens
dekontexualiserade språkliga färdigheter. Samtal i anslutning till teman hade
däremot ett större djup samt krävde större uppmärksamhet och eftertanke
från elevernas sida. Nya begrepp infördes i ett meningssammanhang. Sam
talen får då såväl en kognitiv som språklig effekt. Det är på så sätt som för
ståelse för vardagliga begrepp byggs upp, dvs de kognitiva kompetenser
som är grundläggande för textförståelse.
Under samtalen har läraren en lämplig informationskälla om enskilda
elevers ordförråd och förmåga att uttrycka sig. Elever kommer emellertid till
skolan olika språkligt utrustade. Deras språk har fått sin utformning under
förskoleåren. Bernstein har beskrivit skillnader i språkvanor mellan olika
socialgrupper och menar, att yttre faktorer som socioekonomisk miljö, för
äldrarnas utbildning och omgivningens språkbruk spelar stor roll i barnens
språkutveckling och ligger till grund för skillnaden i språklig kompetens hos
eleverna vid skolstarten.369 De barnskoleelever som ingår i denna undersök
ning har samtliga en likartad socioekonomisk bakgrund, men skillnader i
språklig kompetens mellan de enskilda eleverna i varje barnskola ger sig
ändå till känna i samtalssituationer. Informationen används av flera
barnskolelärare som grund för en bedömning av elevernas språkliga kom
petens inför läsundervisningen. Skillnader ger sig också till känna i de prov,
som genomförs med sexåringarna i denna undersökning. Sådana barn som
fått erfarenheter av vad läsning innebär, som uppmärksammats på bokstä369

Bernstein har beskrivit skillnader i språ kbruk mellan medelklass och arbetarklass och hur
detta inverkar på barnens språkutveckling. Se Bernstein, B. & Henderson, D. 1969. Social
class differences in the re levance of language to socialization. Sociology 3. Se också
Segerholm, C. 1994. Utvecklingsprojekt inom barnomsorgen. Åtta fallstudier.
Pedagogiska rapporter. Nr 44/1994. Pedagogiska institutionen. Umeå universitet.
Segerholm analyserar och utvärderar ett språkpro jekt inom barnomsorgen o ch använder
därvid Bernsteins teori.
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vernas utseende och hur de skrivs, som övats att lyssna på språket med hjälp
av ramsor etc är mer förberedda inför läsinlärningen, därför att de vet mera
om hur man läser och vet m era om text och språk. I flera av barnskolorna
finns enstaka elever, som kan misstänkas sakna liknande erfarenheter och
för dem bör den läsförberedande undervisningen kunna fylla en viktig upp
gift.
Vad skulle den läsförberedande undervisningen ytterligare kunna
innefatta?
I flera av barnskolorna görs en betydande satsning på att utveckla barnens
språk. Däremot uppmärksammas sällan i barnskolorna barnens medvetenhet
om text, vilket också har betydelse för deras läsinlärning. Barn som fått läst
för sig mycket under förskoleåren har i regel börjat utforska textens natur
och förknippat text och betydelse. Genom att se hur de vuxna gör, har de lärt
sig sådana konventioner som att börja boken framifrån, läsa från vänster till
höger och byta rad. Begreppet ord och att de avgränsas med ett mellanrum i
text är en medvetenhet, som utvecklas på samma sätt. Medan vissa barn
redan har denna insikt, måste den läras ut till andra barn. Efter det att barnen
insett vilken funktion text har, kan den läsförberedande undervisningen, för
elever som behöver det, inriktas på att utveckla en textmedvetenhet hos ele
verna.
Detta fordrar förtrogenhet hos läraren med det enskilda barnets tidigare
kunskaper som informationsunderlag för vilka begrepp och insikter, som
eleven måste införliva. En tidigare inventering av elevernas insikter om läs
ning, språk och text skulle vara möjlig i sexårsverksamheten och tjäna som
underlag för vad den läsförberedande undervisningen bör innehålla. En så
dan inventering kan innefatta iakttagelser av:
- vilka elever som lyssnar uppmärksamt på högläsning och vilka som spon
tant tar en bok att titta i. Det avslöjar, vilka elever som har positiva erfa
renheter av läsning. Elever som fått läst för sig mycket under förskoleåren
har ofta favoritböcker, en värdefull information för läraren
- elevernas insikter om textens funktion och vad läsning är bra för
- elevernas språkliga medvetenhet
- elevernas textmedvetenhet
Dessa iakttagelser i naturliga sammanhang kan ge värdefull information åt
läraren om elevernas eventuellt begynnande läsförmåga, exempelvis vilka
elever som tittar på texten om man drar fingret under raden som läses, vilka
elever som kan peka på ord de ombeds att söka, vilka som använder fonem
för att läsa ord och vilka som kanske i stället förlitar sig på minnet för att
läsa orden. Barn som utvecklat textmedvetenhet och insett relationen mellan
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tal och ord i text samt insett att språk består av ord och fraser som korre
sponderar med lika enheter i text har kommit långt i sin läsutveckling och är
redo att utforska relationen mellan bokstav och ljud.
Att väcka intresse för läsning, att hjälpa barn förstå relationen mellan text
och talade ord, att ge dem tillfällen att uttrycka sig på olika sätt samt att
utveckla textmedvetenhet och språklig medvetenhet, vilket åtminstone del
vis och till viss grad sker i barnskolorna, bör vara ett primärt mål i förbere
dande läsundervisning om sexåringarnas första år i barnskolan ska ha en
skolförberedande prägel och underlätta läsinlärningen. En klarare metodisk
struktur härvidlag skulle sannolikt innebära en kraftigare höjning av elever
nas språkliga kompetens inför läsinlärningen. Det skulle också kunna ge en
kontinuitet i den läsförberedande och grundläggande läsundervisningen över
de första skolåren. Iakttagelser och eventuella noteringar i samband med
denna läsförberedande undervisning kan ligga till grund för individualiseringen senare i läsundervisningen och är värdefull speciellt för de elever,
som visar liten eller ingen kunskap om text, bokstäver och böcker. För dessa
barn finns inte en minut att förlora. De har mycket att inhämta i fråga om
sådan läsförberedande kunskap, som andra elever fått med sig hemifrån.
Att det fanns skillnad sexåringarna emellan var tydligt. Tre nivågrupper
kunde urskiljas. Den ena gruppen bestod av elever som kunde känna igen
sitt namn textat och som även kunde skriva sitt namn sj älva. Dessa elever
kunde också benämna några enstaka bokstäver. Den andra gruppen kunde
nästan alla bokstavsnamn. Dessa elever visade en större säkerhet vid be
nämningen av bokstäverna och en större förtrogenhet med bokstavsidentiteterna. Kännedom om bokstavsnamnen är en prediktor av läsförmågan. Att
snabbt och automatiskt kunna benämna bokstäver, innebär en kapacitet att
kunna skilja på bokstavsindivider, vilket är viktigt i läsning370 Fastän det
kanske inte verkar vara så stor kompetensskillnad mellan elever, vilka bara
känner till ett fåtal och elever som är bekanta med d e flesta bokstäverna i
alfabetet, så har tydligen de senare ett större försprång än s å. Dessa elever
kunde också läsa några korta och mycket vanliga ord, som eleven mött tidi
gare i text, samt började så smått försöka läsa nya ord genom att titta på
första bokstaven. Den tredje gruppen rabblade alfabetet och läste mycket
enkel text. Medan cirka 52% av eleverna befann sig på den första nivån var
cirka 25% läsare. Det fanns således stora initiala skillnader i barnens läsut
veckling redan som sexåringar. Det är också vad forskning visat. I en ameri
kansk undersökning med en liknande nivåindelning av elever i kindergarten
med avseende på deras läsutveckling, redovisas elevernas läsförmåga senare
efter ett års läsundervisning. Det konstaterades då, att nivåskillnaderna fort
farande existerade och att detta berodde på initiala skillnader i redan förvär
vade kunskaper om text, innan eleverna involverats i läsundervisning. De
370 Blachmann,
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elever, som befann sig på den lägsta nivån, antogs behöva ett års läsundervisning för att uppnå den nivå, som deras kamrater på den högsta nivån upp
nått.371 För de barnskoleelever som inte har förstått det tryckta språkets vi
dare syften, och som inte har tillägnat sig begrepp som har med text att göra,
kommer inlärning av bokstavsljud att bli mer förvirrande och svårare att
smälta än för övriga elever, då denna fas i läsundervisningen innehåller be
grepp, vilka för dem är ny kunskap.

Grundläggande läsundervisning
Top down - eller - bottom up?
Som framgått kan utformningen av läsundervisningen i barnskolorna vare
sig beskrivas som ensidigt top down- eller bottom up-styrd. Även om en
betoning åt det ena eller det andra hållet framskymtar, präglades läsunder
visningen inte av något ensidigt fokus eller i sin helhet i samstämmighet
med någon av de "läsmetoder", som brukar sammankopplas med läspro
cessmodellerna. Det innebär, att såväl färdighetsövningar i syfte att stärka
avläsningsförmågan som en kommunikationsinriktad undervisning med ett
läs- och skrivarbete i meningsfulla sammanhang ägde rum i barnskolorna.
Den läsundervisning som en gång i tiden enbart bestod av ett antal färdig
heter, som skulle tillägnas i en sekvensiellt uppbyggd ordning från inlärning
av bokstavsljud till sammanljudning av enkla bokstavskombinationer för att
så småningom övergå till läsning av meningar och text, inte har observerats i
någon av barnskolorna. I stället integreras avkodnings- och förståelseper
spektivet så, att eleverna under den grundläggande läsundervisningen i sam
band med bokstavsljudinlärningen samtidigt får försöka läsa text och ut
trycka sig i skrift allt efter förmåga. Jämsides med detta ingår i den tidiga
läsundervisningen samtalsövningar. Ibland får samtalet utmynna i en ge
mensam text för att ytterligare visa den kommunikativa funktion som text
och läsning har. Längre fram i läsundervisningen, ingår färdighetsövningar i
en arbetsbok eller övningar som läraren gjort på ett löst arbetsblad som en
del av det självständiga arbetet. Att skriva sagor och brev till kamrater i
klassen är ett vanligt sätt att aktivera eleverna i både läsning och skrivning i
den tidiga läsundervisningen. På så sätt förenas färdighetsträning och arbete
som innebär egen produktion. En kombination av läsning och skrivning
redan i den allra tidigaste läsundervisningen är en del av whole language
och ett gemensamt drag i samtliga barnskolor. Även metodiska inslag som
för tankarna till en traditionell läsinlärning ingår i barnskolornas läsunder
visning. Dit hör den uppmärksamhet på fonem, som förekommer i större
eller mindre omfattning i undervisningen. Det har att göra med på vilket sätt
bokstavs/ljudinlärningen går till i barnskolan (se nedan).
371
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Teoretiskt sett passar en bottom up-orienterad läsundervisning in i en
synlig pedagogisk praktik på grund av betoningen av färdigheter, sekvensiella regler för uppbyggnaden av läsförmågan och användningen av en
läslära. Ett arbetssätt som karakteriseras av en huvudsakligen lärarcentrerad
läsundervisning med direkt undervisning i en pedagogiskt sammanhållen
elevgrupp följer av en sådan strukturerad diskurs och ger en stark klassifikation och inramning i undervisningen. En top down-orienterad läsunder
visning däremot, hör teoretiskt mera hemma i en osynlig pedagogik då den
bygger på en filosofi om elevens inneboende utvecklingsmöjligheter och
ansvarstagande för sin egen inlärning. Denna teoretiska orientering står i
motsats till en lärarstyrd och sekvenserad läsundervisning. I det individuali
serade arbetssättet som bygger på elevens tidigare kunskaper finns ingen
programmerad inlärningsgång. Underlaget för arbetet skapas gemensamt av
lärare och elever. Ett sådant elevcentrerat arbetssätt passar väl in i en osynlig
pedagogik, då det innebär svag klassifikation och med fördel kan försiggå i
en svag klassifikation.
Studier av läsundervisningens innehåll och process i barnskolorna visar
emellertid, att förhållandet inte är så enkelt och stereotypt. En ensidig läsun
dervisning enligt den ena eller den andra modellen för läsprocessen har inte
kunnat påvisas, även om en betoning åt någondera hållet varit uppenbar. Det
betyder, att även om en stark klassifikation och en stark inramning gäller i
den praktiska pedagogiken, exempelvis att åldershomogen och lärarcentre
rad undervisning är för handen, så ser lärarna till att läsundervisningens in
nehåll består av aktiviteter som innebär egen produktion vid sidan om färdighetsorienterade uppgifter och att eleverna även ges utrymme att själva
välja vad de vill arbeta med. På motsvarande sätt innefattar läsundervisningen i barnskolan med s vag klassifikation och svag inramning en kontroll
av elevernas läsförmåga i relation till deras ålder, liksom ibland lärargenomgångar av något färdighetsmoment. Lärarna försöker således ge utrymme för
andra aktiviteter än sådana, som teoretiskt sett borde höra hemma i den gäl
lande synliga eller osynliga pedagogiken och därmed bredda läsundervisningen såväl beträffande innehåll som process.
Åtskilliga undersökningar har jämfört effekten av whole language och
basal reading (traditionell läsmetod). Ingen attitydskillnad mellan elevgrup
per som varit föremål för de båda läsmetoderna har kunnat konstateras.372
Även beträffande läsförmågan har effekterna varit likvärdiga, med undantag
för elever som var svaga läsare. För dessa var whole language inte särskilt
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effektiv373 och en anledning till den uteblivna effekten för deras del tros
vara, att dessa elever behöver mycket mera än vad whole language kan er
bjuda. Barn som inte kommer från litterärt orienterade hem - hem med få
böcker, hem där man inte läst för barnen etc kan troligen inte välja och ta för
sig i en litterär omgivning i skolan. De saknar troligen bakgrund i de litterära
erfarenheter, som är nödvändiga för att dra nytta av en whole languagemiljö.374 I den mest whole language-influerade barnskolan i denna under
sökning beklagar sig läraren över elevernas bristande litterära erfarenheter.
Här finns elever som hellre väljer andra aktiviteter än bänkarbete och fri
läsning, om inte läraren begränsar deras val härvidlag. Då läraren misstän
ker, att eleverna inte kommer från litterärt orienterade hem, har eleverna i
fråga med stor sannolikhet inte upplevt vad läsning kan ge och finner därför
heller ingen glädje i att läsa på egen hand.
Samtliga lärare försöker således, om än med olika tyngd, att i läsundervisningen beakta såväl inre som yttre ledtrådar. Fonologiska och semantiska,
i vissa barnskolor även ortografiska, aspekter utgör inslag i undervisningen.
Liksom i en amerikansk studie kan här konstateras, att även om läsundervisningen innehåller aktiviteter, som räknas som typiska för en whole langutfge-metodisk ansats, som att använda berättelseböcker i stället för läslära
för elevernas lästräning, att integrera läsning och skrivning i läsundervisningen, att eleverna skriver utan krav på att stava rätt osv, så avsätter de
flesta lärare också tid för direkt undervisning av fonem och andra färdighe
ter av betydelse för ordidentifikationen.375 Det är således möjligt att integre
ra fonemundervisning i en för övrigt LTG-betonad läsundervisning. Kombi
nationen har visat sig betydelsefull. I en experimentellt upplagd studie kon
staterades, att ett moment av fonologisk stimulans i grundläggande läsunder
visning enligt en whole language-metodisk ansats gav goda resultat på
elevernas läsförmåga.376 Effekterna var små men ändå viktiga, då den läs
metod som används det första läsåret under elevernas läsinlärning inte är
lika viktig för läsförmågan som elevernas fonologiska medvetenhet, när
läsundervisningen börjar. Det är därför angeläget, att läsundervisningen in
nehåller fonologisk undervisning, särskilt också som initiala vinster i fono
logisk medvetenhet kan ha en snöbollseffekt på senare framgång i läsning.
Särskilt viktigt är detta då
Stahl & Miller, 1989. Stahl et al., 1994.1 artikeln redovisas en undersökning som gällde
läsförmågan enbart hos barn i kindergarten. Denna undersökning gav andra resultat, men
dessa förklaras med hjälp av Stahl och Millers stadiemodell.
374 Stahl, 1996.
375Pressley, M. & Raukin, J. 1993. National survey of outstanding primary reading
teachers: Whole language experience and more. Paper presented at the annual meeting of
the National Reading Conference, Charleston, WV.
376 Castle, J.M., Riach, J. & Nicholson, T. 1994. Getting Off to a Better Start in Reading and
Spelling: The Effects of Phonemic Awareness Instruction Within a Whole Language
Program. Journal of Educational Psychology. Vol 86, No 3. s 350-359.
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...children who are weak in phoneme awareness on entry to school
will benefit from the addition of such instruction to their regular work
in the classroom.377
Informella data från ett Reading Recovering-program i Nya Zeeland stöder
denna slutsats och förslaget att undervisning i fonemisk medvetenhet vid
skolstarten ger eleverna en bättre början, när de ska lära sig läsa och stava i
en whole language-betonad läsundervisning. Om elever som börjar skolan
med låg fonologisk medvetenhet inte får fonologisk undervisning, kommer
de troligen att senare behöva specialundervisningsinsatser, menar åtskilliga
forskare. Extra fonemisk träning för elever med låga färdigheter härvidlag
kan dock ge dem en bättre prognos.378 Samma slutsats kom andra forskare
fram till efter två studier, där det huvudsakliga syftet var att undersöka om
undervisningsstrategierna i Reading Recovery är mer effektiva än stödun
dervisningsinsatser, när programmets grundläggande procedurer och under
visningsstrategier hålls konstanta.379 I en av studierna undersöktes de under
visningsstrategier som används i programmet för att reducera antalet elever
med läs- och skrivsvårigheter, eftersom forskning indikerar att Reading
Recovery är effektivare än specialundervisning i små elevgrupper. Av s är
skilt intresse var, om inkludering av tydligare och mer systematisk fonolo
gisk undervisning skulle öka effektiviteten i Reading Recovery-programmet.
Resultatet av studierna visade bl a, att ett sådant modifierat Reading Reco
very-program var 37% effektivare än standardprogrammet. Vidare kunde
konstateras att systematisk fonologisk undervisning var effektivare än
"incidental instruction", dvs att insikter om den alfabetiska koden erhålles
som en biprodukt av och underordnat sammanhängande läsning.380 Whole
/tfftgMtfge-företrädarnas synpunkt, att färdigheter i ordanalys, exempelvis en
fonetisk bearbetning av ord, bäst lärs in i e tt integrerat kontextuellt läs- och
skrivarbete, kan med hänsyn till dessa resultat ifrågasättas.381 Medan en så
dan naturalistisk "approach" passar många elever, har forskningen visat, att
nybörjarläsare som är i riskzonen att utveckla svårigheter med läsning inte
lika lätt upptäcker grafem-fonem-korrespondens som en biprodukt av mer
allmän läsning, vilket antyder att dessa barn behöver en tydligare undervis

Castle, et.al. s 359.
Pressley & Raukin, 1993.
379Iversen, S. & Tunmer, W . 1993. Phonological processing skills and Reading Recovery
program. Jou rnal of E ducational Psychology, 85, 112-126. Tunmer, W.E. Phonological
Processing Skills and Reading Remediation. I: C. Humle & M. Snowling. 1994. Reading
Development and Dyslexia. London: Whurr Publishers Ltd. s 147-162.
380 Ibid.
381 Strickland, D. & Cullinan, B. Afterword. Omnämns i Adams, 1990. s 425-434. Clay, M.
1985. The Early Detection of Reading Difficulties. Auckland: Heinemann. Clay, M. 1991.
Becoming Literate: The Construction of Inner Control. Auckland: Heinemann.
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ning i avkodning.382 Elever med inlärningssvårigheter verkar behöva en mer
strukturerad, systematisk, strategi-baserad "approach" med särskild betoning
på utveckling av fonologiska processfärdigheter.383
Det synsätt som tidigare präglat läsdebatten, att läsundervisning måste
bedrivas antingen enligt en top down- eller en bottom w/?-inriktning, hind
rade eventuellt ett mera öppet förhållningssätt till och bredare perspektiv på
läsundervisningen. Om denna betraktas i ett antingen-eller-perspektiv, finns
risk att värdefulla aspekter i vardera av de båda processmodellerna förbigås
och inte beaktas. Dikotomiseringen mellan modellerna betonar skillnader
medan likheterna döljs. Det är kanske inte så, att färdighetsperspektivet ska
dominera läsundervisningen till förfång för meningsfullheten eller tvärtom. I
forskningen finns stöd för båda dessa teoretiska perspektiv. Likaså att det är
bra att kombinera de teoretiska perspektiven.384 Skilda läsutvecklingsnivåer
kräver olika teoretiska perspektiv, enligt forskning.385 Det viktiga är att ele
verna erbjuds läsuppgifter som stöder dem på den läsutvecklingsnivå de
befinner sig. Denna interaktion avgör hur effektiv läsundervisningen är.386
En ensidigt upplagd läsundervisning vare sig enligt den ena eller den andra
teoretiska orienteringen kan därmed inte anses förenlig med de olika läsut
vecklingsnivåer som kan skönjas i en grupp elever, vilket barnskoleeleverna
utgör exempel på. Även i åldershomogena elevgrupper kan spridningen av
läsutvecklingsnivåer vara betydande. Lärarna i denna undersökning visar, att
det är möjligt, att i undervisningsprocessen beakta och väva in aspekter från
båda perspektiven. Den dikotomi som präglat läsdebatten är då inte fruktbar.
Det är kanske inte bara möjligt utan också nödvändigt, att i den tidiga läsun
dervisningen förena de båda aspekterna. Ingen av processmodellerna inklu
derar heller eleven och elevens läsutveckling. Då detta perspektiv också ska
beaktas i uppläggning av läsundervisning är det än viktigare att kombinera
aspekter från de båda teoretiska perspektiven i klassundervisning.
Bokstavsinlärningen - hur går den till?
En markant skillnad framträdde emellertid i läsundervisningen barnskolorna
emellan. Det gällde bokstavsAjudinlärningen. Skillnaderna handlade om
huruvida ett pedagogiskt sammanhållet eller ett genomgående individualise
rat arbete präglade denna fas, om det fanns en bestämd ordning i vilken bok
Se Calfee, R.C. & Drum, P.A. 1986. Research on teaching reading. I: M.C. Wittrock
(Ed.). Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan, s 804-849.
383 Tunmer, 1994.
384 Sacks, C.H. & Mergendoller, J.R. 1997. The Relationship Between Teacher's Theoretical
Orientation Toward Reading and Student Outcomes in Kindergarten Children With
Different Initial Reading Abilities. American Educational Research Journal. Winter
1997, Vol. 34, Nr 4. s 721-739.
385 Stahl & Miller, 1989.
386 Sacks et.al., 1997.
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stäverna lärdes in samt i vad mån ljudanalysövningar ingick som ett moment
för varje nytt bokstavsljud.
I ett par barnskolor överläts bokstavs/ljudinlärningen i hög grad till ele
verna själva, dvs de valde själva vilken bokstav de skulle arbeta med o ch
drev sin egen progression. Vilka arbetsövningar som skulle ingå vid arbete
med ett nytt bokstavsljud var däremot givet. Efter uppmärksamhet på bok
stavens visuella form utgjordes dessa av motoriska och ett större eller
mindre mått av auditiva övningar. I den mest whole language-betonade
barnskolan uppmärksammades bokstavsljuden i naturliga sammanhang, när
ändamålet i undervisningen egentligen var n ågot annat än att lära sig bok
stavsljudet. Däremot förekom inte isolerade ljudanalysövningar, om inte
någon elev ansågs vara i behov av sådana övningar i större utsträckning än
övriga elever. Detta är i samförstånd med åsikter som hör hemma inom
whole language-filosofin. Ljudanalysövningar förekom i mindre omfattning
i barnskolor, där eleverna själva valde vilka bokstäver, de skulle lära sig,
kanske även på grund av att det är omständigt att arrangera sådana ge
mensamma lyssningstillfällen, när eleverna sinsemellan arbetar med olika
bokstäver. Det innebar, att elevernas bokstavsarbete till övervägande del
bestod av visuella och motoriska övningar. De auditiva övningarna, dvs
inlärningen av bokstavsljuden, är emellertid viktiga, då det svenska språket
är ljudenligt och vi därför måste förlita oss på den auditiva uppfattningen av
ordet såväl vid läsning som skrivning. Särskilt viktiga är dessa övningar för
elever, som har problem med språkets ljudsida.387 Av den anledningen bör
förhållandet mellan auditiva och visuella samt motoriska övningar i bok
stavs/ljudinlärningen vara det omvända. Forskningen idag pekar på betydel
sen av auditiva övningar i samband med in lärning av bokstavsljud, åtmin
stone för de elever som visar svårigheter att minnas det nya bokstavsljudet.
Ljudanalysövningar var däremot mer frekventa i de övriga barnskolorna
med mindre utpräglad whole language-inriktad läsundervisning. Antingen
bedrevs bokstavs/ljudinlärning med ljudanalysövningar i sammanhållen
elevgrupp, ett metodiskt angreppssätt från den traditionella läsinlärningen,
eller också kombinerades elevstyrd bokstavs/ljudinlärning med ljudana
lysövningar i grupp. Eleverna samlades då kring ett bokstavsljud åt gången
och läraren bestämde vilket. Motivet för dessa övningar i en sammanhållen
elevgrupp från lärarnas sida var att löpande kunna kontrollera elevernas in
lärning. Ljudsäkerheten hos eleverna, menade lärarna i fråga, är av stor be
tydelse för elevernas läsförmåga. Av den anledningen var den ordning i
387

Dahl har exempelvis visat hur ljudåterkoppling med hjälp av taldatorbaserade
träningsprogram ökat den fonologiska medvetenheten hos elever med läs- och
skrivsvårigheter. Dahl, I. 1 997. Orator Verbis Electris. Taldatorn en pedagogisk länk till
läs- och skriv färdighet. Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade
träningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter. Akademisk avhandling. U meå
universitet, Pedagogiska institutionen.
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vilken bokstäverna lärdes in given i ett par klasser, åtminstone till en början.
Sådana bokstäver som är karakterisktiska till sitt utseende och med vars
motsvarande ljud eleverna snabbt kan bilda ord (exempelvis s, o, a, m), ut
gjorde de första bokstäverna. För att underlätta denna inlärningsfas för ele
verna, beaktade lärarna också i valet av bokstäver förväxlingsrisken av bok
stäver och bokstavsljud, vilka liknar varandra visuellt eller auditivt. Även i
några ytterligare avseenden såg läsundervisningen annorlunda ut hos dessa
lärare. Mera färdigställda arbetsuppgifter och flera arbetsböcker förekom i
undervisningen. Arbetsböckerna används, sade lärarna, som en ersättning
för de genomgångar som de inte kan ha med eleverna. Lärarna använde ar
betsböckerna också i syfte att försäkra sig om, att eleverna uppmärksammar
språkets form och tillägnar sig färdigheter som främst gynnar avläsningsförmågan. Eleverna arbetade således med färdighetsmoment jämsides med
läsning av berättelseböcker och fri skrivning. De lärare, som genomförde
bokstavsljudinlärningen i en sammanhållen elevgrupp, hade en tidigare yr
kesbakgrund i traditionell läsundervisningsmetod. De fortsätter således med
sådana metodiska undervisningsinslag, som de använt i den traditionella
läsundervisningen. Detta visar, att även om deras läsundervisning i övrigt
förändrats i jämförelse med tidigare uppläggning, så behåller lärarna sådana
undervisningsaktiviteter, som den egna erfarenheten sagt dem vara viktiga,
för att eleverna ska uppnå en bra läsförmåga.
Läsmaterialet och övning av läsförmågan
Ett gemensamt drag i barnskolornas läsundervisning var, att elevernas
lästräning nästan uteslutande skedde genom läsning av berättelseböcker,
som eleverna valde själva i klass- eller skolbibliotek. Karaktären på ele ver
nas läsning i barnskolorna kan därför beskrivas som i stort sett vara "läsning
för nöjes skull". I sådan läsning fokuseras läsarens uppmärksamhet på upp
levelsen under läsningen, så kallad estetisk läsning. En åtskillnad kan såle
des göras mellan denna typ av läsning och läsning för att lära sig, då fokus i
stället är på den information som bör förvärvas vid läsning av texten.388 Den
fria läsningen av berättelseböckerna ingick i barnskoleelevernas självständi
ga arbete och som en självklar aktivitet i veckans planering. Lästräning be
stående av f ärdigheter som övas isolerat från ett meningsfullt sammanhang
visade sig endast förekomma i begränsad omfattning i två av de besökta
barnskolorna. Läsundervisningen i barnskolorna handlar därmed mera om,
att motivera eleverna att läsa än att öva på och lära in färdigheter med hjälp
av läslära eller arbetsböcker.

388

Rosenblatt, L.M. 1985. The transactional theory of the literary work: Inplication s for
research. I: C.R. Cooper (Ed.), Researching response to littérature and teaching of
literature: Points to departure. Norwood, NJ: Ablex. s 33-53.
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Läsläror fanns i några barnskolor men användes i mycket liten utsträck
ning för lästräning. De kom till användning endast i den tidiga läsundervisningen, medan eleverna fortfarande inte lärt sig samtliga bokstäver, för ljud
analys och sammanljudningsövning. Eleverna hade inte heller själva ett eget
exemplar av läsläran. För enstaka elever med långsam läsutveckling använ
des läsläran mera frekvent i samma syfte. I de barnskolor som använde en
läslära för elevernas lästräning hade övningstillfällena två skilda syften. Ett
syfte var att läsa f ör upplevelsens skull. Då valde eleverna själva böcker att
läsa ur klassbiblioteket. Eleverna fick på egen hand försöka lista ut vad som
stod i texten eller ta en kamrat till hjälp. Ett annat syfte var att öva sig läsa
rätt. Då kom läsläran i bruk och då skulle eleverna också läsa upp för läraren
efter att själva ha övat. De tekniska aspekterna i läsningen hade på så sätt
klart skilts från det meningsfulla läsandet och introducerandet av barnen i
litteraturen.
Barn inser lätt, att för att kunna läsa obehindrat måste man kunna läsa av
ord riktigt, men de måste också inse, att färdigheterna är ett medel för att nå
ett mål och att dessa inte ska tillägnas för sin egen skull.389 Att använda
läroboken i syftet att öva den tekniska avläsningen hjälper troligen eleverna
att inse, att det är skillnad på sådan övning och att läsa för att få upplevelse.
Eleverna i barnskolorna hade accepterat stunderna av färdighetsträning och
uppfattade dem uppenbarligen som ett naturligt inslag i arbetet. Somliga
elever verkade till och med roade. Eventuellt gav upplevelsen av att den
egna läsförmågan fungerade en inre tillfredsställelse, precis som barn ofta
njuter av att praktisera en nyförvärvad färdighet. Hur länge kan inte barn
exempelvis hålla på att cykla, när de nyss lärt sig detta och vem har inte sett
barn kämpa långa stunder med ord på en tidnings nyhetssida? Det viktiga
verkar inte alltid vara vad de läser, medan sammanljudningsfärdigheten
ännu upplevs som en nyligen förvärvad förmåga, bara de får ut orden.
I USA verkar det, som att lärare har ändrat sitt syfte med läsundervisningen från att öka elevernas läsförmåga till att motivera dem till att läsa
mycket.390 En sådan förändring från att betrakta läsundervisningens primära
syfte som att utveckla kognitiva processer under läsning till att handla om
motivering av elevernas läslust, så att de kommer att läsa mycket livet ige
nom, kan även skönjas i barnskolelärarnas intentioner med läsundervisningen. De uppger syftet i första hand vara, att stimulera elevernas läslust och
medverka till att eleverna läser mycket. Det är också en anledning till, varför
en av lärarna säger sig inte vilja använda läslära i undervisningen. Dessa
innehåller enligt läraren "för konstlade texter för att passa elevernas läsfärdighetsnivå".
Se också Liberg, C. 1990. Learning to read and write. Avhandling för doktorsexamen.
Institutionen för Lingvistik. Uppsala universitet.
390 Stahl, S.A. 1996. Why Innovations Come and Go (and Mostly Go): The Case of Whole
Language. Paper presenterat vid AERA-konferensen i New York, 1996.
389
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Aktiviteter i läsundervisningen
Läsaktiviteterna i barnskolorna vittnar om influenser från whole language. I
denna åsiktsriktning uppmuntras eleverna att lära sig själva. De stimuleras
därför till egen produktion, till exempel att skriva sagor och att fritt skriftligt
berätta upplevelser. I samband med sådant för eleverna meningsfullt arbete
förväntas de utveckla färdigheter. Att skriva en recension av en läst bok var
en vanlig uppgift. Likaså att berätta för en mindre elevgrupp om boken. Te
maarbeten innefattade också läsning i någon lämplig bok i anslutning till
temat, en uppgift som följdes av en skriftlig eller muntlig redogörelse av det
lästa för undervisningsgruppen. I en av barnskolorna introducerades elever
na på ett tidigt stadium i "forskning". Eleven valde själv ämne att forska om,
läste böcker och berättade muntligt eller skriftligt om sin forskning.
Hos lärare som har genomgångar av färdighetsmoment med eleverna an
vänds även arbetsböcker, vilka eleverna arbetar självständigt i. Där lärarcentreringen är mera påtaglig, genomsyras undervisningen också av ett mera
färdighetsorienterat arbete. Läsmaterialet anpassas till elevernas läsförmåga
och i ett par barnskolor har berättelseböckerna svårighetsgraderats, för att
eleverna först ska läsa de lättare. Övriga lärare som inte ger direkt undervis
ning av färdigheter, kompletterar elevernas egna producerande med arbets
böcker, där färdighetsuppgifter ingår åtminstone det sista barnskoleåret. En
osäkerhet att eleverna inte ska ha inhämtat de färdigheter som kan förväntas
av dem, ger sig till känna i agerandet.
Skrivaktiviteter i den tidiga läsundervisningen visade sig vara allmänt fö
rekommande i barnskolorna. Att låta eleverna använda sin kunskap om bok
stav/ljudrelationer i den grundläggande läsundervisningen ger fonologisk
övning och stärker såväl barnets begynnande läs- som skrivförmåga. Genom
att i läsundervisningen kontinuerligt förena lyssnande, samtal och skrivning
med läsning får eleverna bättre förståelse för såväl kommunikationsproces
sen som språket över huvud taget.
Den läsning som förekom under skoldagen var oftast en privat angelä
genhet, dvs eleverna läste enskilt en bok de valt själva. Ett pedagogiskt mo
tiv för detta från lärarnas sida var, att det skulle leda till läslust hos eleverna
och en motivation att läsa. Däremot förekom sällan att en elevgrupp läste
samma text och förde samtal om den efteråt, kanske beroende på svårigheter
att organisera sådana tillfällen under skoldagen, samt beroende på sprid
ningen av läsförmåga i gruppen. Läsning var därför sällan en social angelä
genhet. Parläsning förekom ibland, men tillfällen när eleverna kunde utbyta
tankar om texten och skratta tillsammans åt en rolig berättelse var inte sär
skilt vanliga. Sådana utbyten av en text gör läsning till en aktiv process, som
stimulerar läslusten. Att samtala om en nyligen läst text har även andra för
delar. Eleverna upptäcker att en text kan uppfattas olika, de upptäcker om de
förstått eller inte förstått texten samt uppmuntras att inrikta sig på det viktiga
med läsningen - förståelse och förnöjelse. Vidare går inte ett inlärningstill245

fälle förlorat, då nya ord och begrepp introduceras i texten. I samband med
gemensam läsning kan nya ord diskuteras i gruppen och på så sätt bli en
socialt konstruktiv verksamhet, då gruppen utnyttjas. En förfrågan i elev
gruppen visar kanske, att någon har en svag aning om vad o rdet betyder.
Andra kan gissa vad ordet innebär och när ordet är bekant sätta in det i ett
sammanhang, så man förstår vad ordet betyder. Detta skulle leda till samtal
som fordrar eftertanke.
Undervisningsprocessen. Arbetssätt och lärarroll.
Den grundläggande läsundervisningen inom barnskolorna hade ett mycket
påtagligt gemensamt drag. Det gällde det lektionsmönster som präglade
läsundervisningen. Denna ägde nästan alltid rum under de arbetspass som
vanligen gick under benämningen "eget arbete", då eleverna arbetade själv
ständigt. Arbetet innefattade dels av läraren förelagda arbetsuppgifter, dels
egna initierade aktiviteter. Det pedagogiska utrymmet för eleverna att själva
välja aktiviteter varierade mellan barnskolorna. I en av dessa var elevernas
frihet i detta avseende stort. Utbudet av olika valalternativ var också större
än vid övriga barnskolor. Här kunde eleverna välja mellan samtliga aktivi
teter som barnskolan hade att erbjuda, såväl läs-, skriv-, och matematikupp
gifter som fri lek, att arbeta i "snicken" och lägga spel. I övriga barnskolor
inskränktes elevernas val till arbete med färdighetsämnena, men innebar
ändå ett stort mått av frihet för eleverna att välja den typ av arbetsuppgifter
de själva tyckte om. I samtliga barnskolor arbetade eleverna under det egna
arbetet med sinsemellan olika arbetsuppgifter, varför en mångfald aktiviteter
pågick samtidigt. Den tid enskilda elever ägnade åt läs- och skrivrelaterade
övningar kunde variera mellan elever i en och samma barnskola beroende på
graden av frihet för eleverna under dessa arbetspass och motivationen hos
den enskilde eleven för sådant arbete.
På grund av den mångfald av aktiviteter som ägde rum samtidigt under
det "egna arbetet" fungerade lärarna i huvudsak som handledare till elever
na. Flertalet av barnskolorna hade emellertid lagt in enstaka arbetspass med
åldershomogen undervisning på veckoschemat för att bereda möjlighet till
en pedagogiskt sammanhållen undervisning. I ett par barnskolor hade ele
verna nivågrupperats i samma syfte. Genomgångar av ett lärostoff uttalades
som en önskan och ambition hos flera lärare, men hade befunnits svåra att
organisera i den åldersintegrerade verksamheten. Det blev av den anledning
en för få sådana tillfällen, menade lärarna i fråga. Den spridning i läsförmå
ga som åldersintegreringen medför gör det i regel svårt med instruktioner för
en större elevgrupp. Även i en mindre elevgrupp kan detta vara svårt, då ett
sådant arrangemang kräver, att övriga elever som inte deltar i lärarens di
rekta undervisning kan arbeta självständigt. "Det egna arbetet" innebär en
lösning av problemet med lärarinstruktion och organisation av klassrums
arbetet i den åldersintegrerade verksamheten med stor spridning beträffande
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elevernas färdigheter. Eleverna kan då sköta sig själva genom egna initie
rade aktiviteter och genom att de kan välja sådana förelagda uppgifter, som
de klarar på egen hand. Läraren frigörs därmed till handledning med enskil
da elever. Av den anledningen ingick eget arbete i samtliga barnskolors ar
betsvecka.
Samtidigt innebär detta arbetssätt en förändring av den lärarroll, som va
rit förhärskande i skolan. Den handledande lärarrollen ger färre tillfällen till
en i undervisningsgruppen gemensam uppmärksamhet på ett lärostoff och
den strukturering lärarna ansåg viktiga för elevernas inlärning. Detta kan
vara bakgrunden till den kritik som barnskollärare med en viss skepticism
mot åldersintegrering och den i huvudsak handledande lärarrollen uttalar.
Att då helt förändra sin lärarroll är svårt om man har en delvis annan peda
gogisk övertygelse och en känsla av kompetensförlust kan infinna sig. Ett
annorlunda arbetssätt blir inte vare sig önskvärt eller angeläget. Teacher
effectiveness-forskningen391, som i huvudsak koncentrerat sig på jämförelser
mellan lärarbeteenden och elevprestationer i syfte att finna de beteenden,
som ger mest effekt på elevernas inlärning, har visat att lärareffektiviteten
avtar, när lärare skolas in i ett nytt arbetssätt. Lärare som var experter i sin
yrkesutövning betedde sig som noviser och var inte effektiva längre, när de
tillämpade ett nytt arbetssätt. Arfwedson drar slutsatsen att:
...det finns skäl a tt anta att implementationen av nyheter i undervis
ningen leder till en slags temporär kompetensförlust i systemet, dvs
till en lägre "effektivitet" i undervisningen. Erfarna lärares ofta do
kumenterade motstånd mot förändring fra mstår då i en ny belysning:
lärarna vill inte ändra sitt sätt att arbeta, eftersom det leder till en
(åtminstone temporärt) sämre undervisning.392
Individualisering
Individanpassningen av klassrumsundervisningen varierade mellan skolorna
såväl till utformning som grad. I ett par skolor nivågrupperades eleverna i
läsundervisningen, i ett par andra skolor var läsundervisningen i det när
maste helt individualiserad och i en skola genomfördes läsundervisningen i
åldershomogen undervisningsgrupp med delar av undervisningen i samman
hållen grupp. I den skolan ansågs åldersgruppen så homogen, att instruktion
i regel kunde ges till gruppen som helhet, medan elevernas självständiga
arbete varierade beträffande svårighetsgrad och mängd. Karaktären på klass
rumsarbetet varierade mellan b arnskolorna beroende på individualiseringsgraden. I barnskolor med en så gott som genomgående individualisering
bestod elevernas arbete såväl av fri läsning och egen produktion i form av
391
392

Kommenterad i Arfwedson, 1994.
Ibid. s 38-39.
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fritt skriftligt berättande, som arbete i förlagsframställda övningsböcker och
av läraren konstruerade arbetsuppgifter. Eleverna planerade i hög grad sitt
arbete själva i dessa klassrum. I skolor med lägre grad av individualisering,
med företrädesvis nivågruppering, var lärarstyrningen mera påtaglig. Lära
ren gav mera direkt undervisning till antingen hela undervisningsgruppen
eller i omgångar till en mindre elevgrupp. Arbetsuppgifterna anknöt ofta till
lärarens genomgång eller hade valts av läraren i ett annat bestämt syfte.
Även i dessa barnskolor fanns dock regelbundna tillfällen, då eleverna ar
betade efter egen planering och hade möjlighet att själva bestämma vilken
arbetsuppgift de ville ägna sig åt bland ett utbud av arbetsuppgifter. Ju högre
grad av i ndividualisering desto mera styrde eleven således sin egen inlär
ning. Prestationen berodde därmed också mera på elevens inre drivkraft.

Elevernas resultat på proven
Vilket resultat på de genomförda proven uppnår eleverna?
Muntlig diagnos
Den muntliga diagnosen genomfördes i oktober månad med samtliga sex
åringar innan de hunnit integreras i läsundervisning. Av resultaten framgår,
att det stora flertalet sexåringar i barnskolorna redan förvärvat goda insikter
om vad läsning är. De kan ge argument varför det är bra att kunna läsa och
även skriva, fastän detta var s vårare för åtskilliga av barnen. Argumenten
varierar betydligt och är mer eller mindre avancerade. Några förklaringar till
varför det är bra att kunna läsa som eleverna ger är, att "då kan man läsa för
sina barn", "man kan läsa trafikskyltar" och "man kan läsa engelska." Nå
gon menar, att det är bra att kunna läsa för "då lär man sig bättre." Dessa
och liknande argument visar, att barnen är på det klara med läsningens
funktion. En elev ser en annan fördel med att kunna läsa. Han säger att "då
somnar man bättre och drömmer inte mardrömmar". Trots försök vid inter
vjun kunde han inte komma på någon annan anledning till att läsa, och har
således ännu en diffus uppfattning om ändamålet med läsning. Andra elever
har inte kommit på någon förklaring eller kunnat ge exempel på någon situ
ation, när det är bra att kunna läsa. De vanligaste argumenten för en skriv
förmåga är "att kunna skriva lappar till mamma" och att "kunna skicka vy
kort". Cirka 20% av eleverna har inte kunnat förklara acceptabelt, varför det
är bra att kunna läsa och skriva. Det kan förefalla vara en hög pr ocentsats,
eftersom nästan samtliga barn vistats i förskolan före skolstarten och med
största sannolikhet där mött högläsning. Hos somliga barn kan emellertid det
uteblivna svaret i stället för bristande insikt om läsningens och skrivningens
funktion bero på, att argumentationssituationen är ny oc h obekant. Endast
några elever (tre till antalet) med bristande insikter om vad läsning innebär
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vid skolstarten, går betydligt långsammare fram i sin läsutveckling än övriga
elever och eleverna i fråga är vid slutet av årskurs 2 fortfarande svaga läsa
re.393 Förståelse av läsningens och skrivningens funktion, exempelvis att
vuxna får information av att läsa tidningar, liksom att de kan finna förnö
jelse i att läsa en bok, är en förutsättning för att förstå textens funktion och
vad ett ord är samt därmed inse, varför man lär sig bokstäver och deras mot
svarande ljud. Det nybörjarläsarna måste göra efter att ha fått insikt om,
varför det är bra att kunna läsa är, att lista ut hemligheten i hur texten ger oss
information, hur vi bär oss åt när vi läser. De måste med andra ord "knäcka
koden". Det är lätt att inse, hur mycket de tre eleverna med dåliga insikter
om textens funktion har att införliva om läsning i jämförelse med sina kam
rater och att de har ett sämre utgångsläge inför läsinlärningen.
De flesta sexåringar har också kompetens att rimma, sätta samman och
separera stavelser i ord394 liksom även att segmentera fonem i ord. Denna
process är lättast med initiala fonem, medan resultaten antyder att det är
svårare i slutet av ord.395 Uppgifter som innebär att identifiera fonem ligger
på en högre abstraktionsnivå än uppgifter på ord- och stavelsenivå, varför
eleverna oftast uppnår högre resultat på sådana uppgifter. Som grupp har
sexåringarna en fonologisk förmåga, som innebär, att de i hög grad kan av
göra om ord rimmar. Förmågan att rimma är starkt relaterat till utveckling
av mer abstrakta fonologiska färdigheter och till läsförmågan.396 Flera studi
er har visat, att barn redan i 4-årsåldern kan avgöra om ord rimmar eller inte,
liksom om de börjar med samma ljud eller inte.397 Kompetensen hos sexår
ingarna i denna studie kan också ha att göra med det ökade bruket av sådana
övningar i förskolan. Deras förmåga att sätta samman stavelser till ord, lik
som att dela ord i stavelser, kan vara ett resultat av, att eleverna vid sa m
lingsstunder inför skoldagen vanligtvis i tur och ordning säger alla kamraters
namn och samtidigt rytmiskt klappar händerna. Det blir då stavelserna i
namnet som framträder. I den aktuella segmenteringsuppgiften av stavelser i
ord tog barnen gä rna spontant handklappning till hjälp. Att kunna segm ente
ra är enligt flera forskningsstudier en nödvändig förmåga inför avkodning

Ytterligare en elev har efter det första skolåret övergått till annan skolform.
För rimuppgifterna var högsta möjliga poäng 4. Totalmedelvärdet, det vill säga
medelvärdet för samtliga sexåringar i undersökningen var 3,27 och spridningen 0,93. För
stavelsesyntes var max poäng 4. Totalmedelvärde och spridning: 3,34 (1,15). För
stavelseanalys var max poäng 5. Totalmedelvärde: 3,93 (1,29).
39^ För initialfonem-uppgifter var max poäng 6. Totalmedelvärde och spridning: 4,42 (2,04).
För fmalfonem-uppgifter var max poäng 3. Totalmedelvärde och spridning: 1,85 (1,38).
396 Maclean, M., Bryant, P. & Bradley, L. 1987. Rhymes, nursery rhymes, and reading in
early childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 33, 255-281.
397 Goswami, U. & Bryant, P. 1992.1: P.B. Gough, L.C. Ehri, & R. Treiman. (Eds.) Reading
•acquisition. Hillsdale, N.J. Erlbaum. s 49-63.
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en.398 Barns språkliga förmåga inför läsinlärningen brukar ge sig till känna i
fonologiska uppgifter, vilket även visar sig i denna undersökning.
Eleverna visar sig däremot ha svårigheter med a tt fånga ord i muntligt
bjudna meningar och ange hur många ord, det finns i meningen.399 Ord
framgår inte lika tydligt i muntligt tal, som stavelser gör. Därav kompetens
skillnaden härvidlag. Det visar, att åtskilliga barn ännu inte är medvetna om
vad ett ord är, en insikt som oftast uppstår i samband med högläsning för
barnen eller när en vuxen skriver vad ba rnet dikterar. Medan somliga barn
införlivat begreppet ord och vet genom myckna möten med text vad ett ord
är, har andra inte uppsnappat den kunskapen, vilket då måste läras ut till
dessa barn. Detta utvecklas i olika takt hos barn och bör observeras i den
förberedande läsundervisningen. Det utgör grunden till att förstå relationen
mellan text och talade ord. I en undersökning kunde samband mellan barns
medventhet om ord och fonem som sexåringar och deras läsförmåga så sent
som i sjätte klass konstateras. Sambandet var så högt som .70.400
Nästan samtliga sexåringar (97%) kan skriva och känna igen sitt namn i
text. Detta behöver dock inte innebära, att de utnyttjar den alfabetiska prin
cipen. Det garanterar inte heller, att de känner till de enskilda bokstäverna i
namnet. Vid den muntliga diagnosen avslöjades det, att en elev inte kände
till en enda bokstav i det egna namnet, trots att eleven kunde skriva sitt
namn. Sådana "prereaders" läser ord logografiskt, dvs de läser ord genom
associationer från grafiska kännetecken och kopplar ännu inte ihop bokstä
ver med ljud. De bemästrar inte heller bokstavsnamnen. Eleven i fråga hade
troligen lärt sig att första bokstaven ser ut på ett visst sätt, andra bokstaven
på ännu ett annat sätt och så vidare. Ehri401 kallar detta "visual cue reading".
Detta är kännetecknande för den fas i lärutvecklingen som kommer efter det
att barnet "läst" ord med hjälp av omgivningen till exempel PEPSI på läs
kedrycksflaskan. Nästa steg i läsutveckingen inträder då barnet kan utnyttja
den alfabetiska principen, då barnet "knäcker koden".402

Byrne, B. & Fielding-Barnsley, R. 1990. Acquiring the Alphabetic Principle: A Case for
Teaching Recognition of Phoneme Identity. Journal of Ed ucational Psychology. Vol 82.
No 4. s 805-812. Lundberg, I. , Olofsson, A. & Wall, S. 1980. Reading and spelling ski lls
in the firs t school years p redicted from ph onemic aweareness skills in kindergarten. I
Scandinavian Journal of Psychology, 21, 159-173. Tunmer, W.E. & Nesdale A.R. 1985.
Phonemic segmentation skill and beginning reading. Journal of Educational Psychology,
77, 417-427.
399 Maximal poäng på denna fråga är 3 poäng. Totalmedelvärdet för samtliga sexåringar vid
barnskolorna uppgår till 1,06 och spridningen till 1,11.
400 Tunmer & Nesdale, 1985.
4®1 Masonheimer, P .E., Dru, P.A. & Ehri, L.C. 1984. Does environmental print identification
lead children inte Word Reading? Journal of Reading Behav ior, 16, 257-271.
402 Hoien, T. & Lundberg, I. 1990. Läsning och lässvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur.
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Fonologiskt prov
Detta prov genomfördes vid tre tillfällen med sexåringar och vid två tillfäl
len med de sjuåringar som började barnskolan sju år gamla.
Många sexåringar har, visade det sig vid höstprövningen (år 1), utvecklat
en god fonologisk medvetenhet. Sjuåringarnas resultat var naturligtvis
högre. De fonologiska prövningarna under vårterminert403 samma läsår (år
1) visade, att den fonologiska medvetenheten ökat i hög grad hos båda ål
dersgrupperna.404 Särskilt intressant är detta, när det gäller sexåringarna,
vilka uppvisade en hög k ompetens fastän de inte deltagit i formell läsundervisning på samma sätt som sjuåringarna. Språklekar hade i huvudsak svarat
för den fonologiska övning de varit involverade i under läsåret. I sexårsgruppen hade 48% av eleverna full poäng på provet. Emellertid fanns också
en grupp som erhållit låga resultat, 3 poäng eller mindre (av 7 möjliga).
Denna grupp, som omfattade 22% av eleve rna, började således läsundervisningen med en betydligt lägre fonologisk medvetenhet än kamraterna.
Relationen mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga har under
sökts av många forskare. Bland annat har de diskuterat huruvida fonologisk
medvetenhet är orsak till eller verkan av e n begynnande läsförmåga. Att en
övning av den fonologiska förmågan före läsundervisningen stödjer förvär
vandet av den alfabetiska principen och därmed läsförmågan har påvisats av
flertalet forskare.405 Medvetenheten om att fonem existerar som abstrakta
och manipulerbara komponenter i språket och förmågan att diskriminera
fonem är en stark prediktor av läsförmågan406, varför elevernas kompetens i
detta avseende är betydelsefull. Bokstavskunskap och fonemisk medveten
het överträffar mental ålder, när det gäller att förutsäga läsförmåga och kan
oberoende av mental ålder förvärvas av barn på både hög och låg mental
åldersnivå.407 I de två barnkullar jag följt i denna studie har nästan hälften
av sexåringarna sökt sig till grundläggande läsaktiviteter och påbörjat sin
läsinlärning under det första året. Detta har de gjort huvudsakligen på egen
hand (med undantag av de sexåringar som i en av barnskolorna började
4031

denna prövningsomgång deltog 76 sexåringar och 43 sjuåringar. Beroende på såväl inoch utflyttningar samt sjukdom vid testtillfället är antalet deltagande elever inte detsamma
som vid föregående prövning.
404 Bilaga 9, tabell VI och VII.
405 Byrne, B. & Fielding-Barnsley, R. 1 989. Phonemic awareness and letter knowledge in the
child's acquisition of the alphabetic principle. Journal of Educational Psychology, 81,
313-321. Tunmer, W.E., Herriman, M.L. & Nesdale, A.R. 1988. Metalinguistic abilities
and beginning reading. Reading Research Quarterly, 23, 134-158. Lundberg, I., Frost, J.,
Peterson, O. 1988.
406 Lundberg, I., Olofsson, Å. & Wall, S. 1980. Reading and spelling ski lls in the first schoo l
years predicted from phonemic awareness skills in kindergartea Scandinavian Journal of
Psychology, 21, 159-173.
407 Stanovich, 1986. Omnämnd i: Adams, 1990.
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skolan "på riktigt", som om de var sju år). De hade med hänvisning till den
muntliga diagnosen och det fonologiska provet goda förutsättningar att på
börja läsinlärningen. De informella läsprövningar som klasslärarna gjorde på
vårterminen (år 1) avslöjade, att nästan halva antalet sexåringar utvecklat en
läsförmåga så, att de klarade avläsningstekniskt enkla ord. Den tidigare
skolstarten hade av allt att döma för deras del inneburit, att de kommit igång
med sin läsinlärning vid tidigare ålder, än vad traditionen bjudit inom
svenskt skolväsende.
Lämpligheten att bedriva läsundervisning med förskolebarn har diskute
rats inom läsforskning. Länge rådde uppfattningen att läsundervisning inte
ska börja förrän barnen är mentalt mogna. I allmänhet krävdes en mental
ålder på sex och ett halvt år. Fonemundervisning skulle inte börja förrän vid
en mental ålder av sju år.408 Senare forskning har emellertid visat, att de
kognitiva förmågorna, trots att de är starka prediktorer av läsförmågan, en
dast tycks influera läsförmågan indirekt - genom att påskynda tillägnandet
av relevanta lingvistiska409 och textrelaterade förmågor. Barnens logiska och
analytiska förmågor var starkt och kausalt relaterade till både deras lingvis
tiska medvetenhet och deras begrepp om text, som i sin tur var starkt och
kausalt relaterade till läsprestation.410
Andra forskare411 har menat, att fonologisk medvetenhet snarare är ett re
sultat av hellre än en orsak till läsförmåga. De hävdar därmed, att förmågan
att fonologiskt reflektera över talade ord snarare kommer efter än före läs
förmågan. En ytterligare annan part i diskussionen intar en mellanställning
och menar, att relationen mellan fonologisk medvetenhet och nybörjarläsning är reciprok på det sättet, att en viss grad av fonologisk förmåga att re
flektera över talade ord är nödvändig för att förstå den alfabetiska principen
och att kunna lära sig känna igen ord och orddelar. I sin tur hjälper sedan
den begynnande läsförmågan till att klara svårare fonologiska uppgifter och
en ökad kompetens av individens fonologiska medvetenhet erhålles.412 Fonemmedvetenhet är enligt denna uppfattning dels en insikt som fordras före
läsinlärningen, dels en förmåga som utvecklas, då barnet vinner större och
större sofistikerad skicklighet att manipulera med ord. Detta sker troligtvis
under de första skolåren. Allt eftersom barnets reflektioner av talade ord blir
mera komplexa, vanligtvis under läsinlärning enligt en alfabetisk princip, så
408

Adams, 1990.

4^9 Lingvistik=språkvetenskap.

Lingvistisk medvetenhet=medvetenhet om språkets formsida
eller uttryckssida. Förmåga att skifta uppmärksamhet från innehåll till form.
410 Tunmer, Herriman & Nesdale, 1988. Omnämnd i: Adams, 1990.
411Morais, J., Bertelson, P., Cary, L., & Alegria, J. 1986. Literacy träning and speech
segmentation. Cognition, 24, 45-64. Liberg, 1990.
412Ehri, L.C. 1992. Reconceptualizing the Development of Sight Word Reading and Its
Relationship to Recording. I P.B. Gough, L.C. Ehri, & R. Treiman. (Eds.) Reading
acquisition. Hillsdale, N.J. Erlbaum. s 107-144.
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verkar det som, att denna serie av insikter är en förmåga som utvecklas kon
tinuerligt.413
Sjuåringarnas resultat bör ses mot bakgrunden av att de deltagit i grund
läggande läsundervisning. Fonemisk414 medvetenhet är en konsekvens av
läsundervisning, när den innehåller sådana övningar, som ingår i tidig läs
ning415 och verkar mera bero på övning än ålder och mognad. 416 I några
barnskolor har språklekar ingått i undervisningen även för sjuåringar, trots
att den formella läsundervisningen börjat för deras del. Språklekar jämsides
med pågående läsundervisning ger en mycket positiv effekt på den språkliga
medvetenheten. Även reciproka effekter mellan övning av den språkliga
medvetenheten och läsundervisning har kunnat påvisas.417 Det innebär, att
den språkliga medvetenheten utvecklas kontinuerligt allt eftersom elevens
läsförmåga tilltar samt att den fonologiska kompetensen delvis kan vara en
följd av den begynnande läsförmågan. Den grundläggande läsundervis
ningen, främst bokstavs/ljudinlärningen, bör därför utöva en positiv effekt
på elevernas fonemiska kompetens. Bokstavskunskap och fonologisk med
vetenhet i kombination är viktigt för att lära sig läsa enligt den alfabetiska
principen.418. Det är speciellt övning av bokstävernas fonemiska identitet,
dvs "hur bokstaven låter", som positivt påverkar förvärvandet av den alfa
betiska principen hos barn som ännu inte är läskunniga.419 Detta har forsk
ning i amerikanska skolor visat. Eftersom det svenska språket till övervä
gande del är ett ljudenligt språk, bör det rimligtvis vara än mer betydelsefullt
för de svenska än för de amerikanska barnen, att ljudanalysövningar ingår i
den grundläggande läsundervisningen och att eleverna får den tid de behöver
att befästa bokstävernas fonemiska identitet.
Bland barnskoleeleverna fanns en grupp sexåringar som erhöll låga re
sultat på vårprovet och som startade sin läsinlärning med en svag fonologisk
kompetens, men som har utvecklat denna jämsides med den grundläggande
läsundervisningen och således senare än de jämnåriga kamraterna. När den
tredje mätningen genomförs med det fonologiska provet ett år senare och
eleverna i fråga deltagit i formell läsundervisning ett år, har nästan a lla full
poäng på provet. Kombinationen av språkövningar och ljud analys i samband
med bokstavs/ljudinlärningen kan ha varit nödvändig för deras del. För barn
som börjar läsa, men ändå inte har utvecklat en känsla för fonem, verkar
Stahl, S.A. & Murray, B.A. 1994. Defining Phonological Awareness and Its Relationsship
to Early Reading. Journal of Educational Psychology, 1994. Vol. 86. No 2. 221-234.
414 dvs att kunna känna igen ett enda fonem i ett ord.
415 Wallach & Wallach, 1979, Williams, 1979, 1980, Blachman, 1987. Samtliga omnämnda
i: Adams, 1990.
416 Adams, 1990. s 331.
417 Ehri, 1992. s 107-144.
418 Byrne & Fielding-Barnsley, 1989. s 313-321.
419 Byrne & Fielding-Barnsley, 1990. s 805-812.
413
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fonemmedvetenhet utvecklas jämsides med att d e lär sig känna igen ord.420
Å andra sidan verkar en svag fonemisk medvetenhet vara en karakteristika
hos de barn, som får svårigheter med att lära sig läsa.421 Fonologisk medve
tenhet kan följaktligen vara såväl orsak till som konsekvens av läsinlärning.
Att en reciprok kausalitet föreligger är därför flera forskare överens om.422
Fortfarande finns vid den tredje mätningen elever (bland dem som var
sex år det första undersökningsåret) med ytterst svag fonologisk medveten
het, vilket är bekymmersamt, då detta kan orsaka problem med läsinlärningen. Barn med tidiga läsproblem presterar vanligtvis långt under sina kamra
ters nivå, när det gäller fonologiska färdigheter genom de första åren i sko
lan. Enligt vissa forskare kommer de svaga läsarna knappast att utan stödin
satser visa särskilt mycket förbättring i att manipulera med fonem. Dessa
elever verkar mindre kapabla att dra fördel av det reciproka samspelet mel
lan läsförmåga och fonologisk förmåga, som gör att bra läsare blir ännu
bättre på att lä sa igenom första och andra klass.423 Liksom i de flesta avse
enden när det gäller färdigheter, varierar elevernas förmåga och hastighet att
förvärva den fonologiska medvetenheten. I en jämförande studie mellan
högpresterande och lågpresterande förskoleelever på ett fonologiskt prov
visades, att de högpresterande eleverna utvecklade sin fonologiska förmåga
utan någon fonologisk undervisning. De fortsatte också att lära sig bokstäver
i snabbare takt än de lågpresterande eleverna. Gapet mellan elevgrupperna
blev med tiden allt större. De ansvariga forskarna föreslår därför, att särskild
ansträngning bör göras för att öka bokstavs/ljudinlärningen hos de lågpreste
rande eleverna-424 Det är vad som skett i de barnskolor där eleverna i fråga
finns. Möjligtvis är det därför som alla, utom en elev, vid samma tidpunkt
har en förhållandevis bra läsförmåga enligt läsprovet Ord & Bild.425 Det
visar att:

Tunmer & Nesdale, 1985. Omnämnd i: Adams, 1990.
Stanovich, 1986. Stanovich 1988. Omnämnd i: Adams, 1990 .
422 Tunmer, W.E. & Hoover, W.A. 1992. Cognitive and Lingvi stic Factors in Learning to
Read. I P.B. Gough, L.C. Ehri & R. Treiman. (Ed s.) Reading acquisition. Hillsdale, N.J.
Erlbaum, s 175-213.
423 O'Connor, R.E., Jenkins, J.R. & Slocum, T.A. 1995. Transfer Among Phonological Tasks
in Kindergarten: Essen tial Instructional Content. Journal of Educational Psychology,
1995, Vol. 87, No 2, 202-217.
424 O'Connor, R.E., Jenkins, J.R. & Slocum, T.A. 1995. Journal of Educati onal Psychology,
1995, Vol. 87, No 2, 202-217.
425 Eleverna har erhållit medelg oda resultat på läsprovet. En av eleverna däremot är ytterst
svag läsare och har endast kunnat läsa några enstaka meningar. Resultatet öv erlag för
eleverna framgår av tabell 6.
420
421
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Fonologisk medvetenhet kan förvärvas spontant, men kan också trä
nas med framgång. När läsundervisningen metodiskt kopplas till så
dan träning är framgången dramatisk. 426
Läsproven
Ordavläsningsprovet vid prövningen år 1 visade, att de flesta då sjuåriga
elever läste enstaka ord obehindrat427 Deras avläsningsförmåga var o ckså
mycket säker och ger en antydan om, att elever i början av sin läsutveckling
läser sakta och noga för att läsa rätt. Felläsningar, som på detta prov rörde
sig om en till två fel i genomsnitt per elev, verkar komma senare i elevers
läsutveckling. Troligt är, att den utsträckta tid eleverna fått till den grund
läggande läsinlärningen i barnskolan, bidrar till en låg felfrekvens beträffan
de avläsning. Vad gäller sjuårsgrupperna framträder en skillnad beträffande
elevernas läsprestationer mellan de skolor som startat läsundervisning med
eleverna som sexåringar och de skolor som väntade med läsundervisning till
det andra skolåret.428
I jämförelse med elever som ingått i den nationella utvärderingen har
barnskolans elever totalt varken erhållit bättre eller särskilt mycket sämre
prestationsresultat på läsprovet Skolbilder. Medelvärde eller spridning skil
jer sig inte nämnvärt mellan grupperna som helhet.429 Det innebär att
barnskoleeleverna varken är bättre eller sämre i läsning. Det innebär också,
att den åldersintegrerade undervisningen varken o rsakat bättre eller sämre
prestationer. Detta är i överensstämmelse med vad en analys av 56 studier
om effekterna av årskursblandad respektive åldersintegrerad undervisning
kommit fram till.430 Effekterna av de båda organisationsmodellerna redovi
sas var för sig, beroende på de olika motiv som oftast ligger bakom. Varken
elever i årskursblandad eller elever i åldersintegrerad undervisning verkar
lära sig mera eller mindre än elever i årskurs- eller åldershomogen undervis
ning. Läsning, matematik och språk undersöktes. Däremot visade sig små
skillnader, när det gällde elevernas attityder till skolan och deras självbe
grepp. Följaktligen drogs slutsatsen, att varken föräldrar, lärare eller admi
nistratörer behövde oroa sig över elevernas framsteg. Dessa klasser var helt

42^

Adams, 1990. s 329. Olofsson, Å. 1993. The relevance of phonological awearness in
learning to read: Scandinavian longitudinal and quasi-experimental studies. I Joshi RM, &
Leong CK, (eds.) Reading disabilities: Diagnosis and component process. Dordrecht:
Kluwer.
427 Bilaga 9, tabell VU.
428 Bilaga 9, tabell VIII.
429 Tabell VI och VII.
430Veenman, S. 1995. Cognitive and Noncognitive Effects of Multigrade and MultiAgeClasses: A Best-Evidence Synthesis. Review of Educational Research. Vol. 65. No 4.
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enkelt vare sig sämre eller bättre. Skolornas socioekonomiska omgivning
befanns inte heller påverka resultatet.431
Samband mellan proven
Positiva samband visar sig mellan samtliga prov i undersökningen för båda
åldersgrupperna.432. Det visar på relationer mellan fonologisk medvetenhet
och de båda läsproven. Att denna relation är stark har åtskillig forskning
visat och tidigare empiri pekar på kausala samband härvidlag.433 Det höga
sambandet mellan läsproven Ord &Bild och Skolbilder är ett uttryck för de
starka relationer mellan kontextfri ordigenkänning och läsförståelse som
tidigare forskning pekat på, särskilt bland barn i de lägre årskurserna.434

Tidigare skolstart?

Cirka 45% av eleverna i den nationella utvärderingen hade på läsprovet Skolbilder mer än 40 poäng och 7% av eleverna lägre än 20 poäng
(när invandrarelever med annat hemspråk inte inberäknats). Motsva
rande grupper i barnskolorna ligger nära den nationella nivån, 41%
respektive 9% för den första barnkullen (elever födda 1987) och 37%
respektive 6% för den andra barnkullen (elever födda 1988).435

20 p

40 p

Elever i NU

I en läsundersökning vid Barnskolan i Skurup framkom liknande resultat. Barnskolans
elever läste lika bra på ett ordavläsningsprov och ett textprov som ett representati vt urval
av svenska elever i årskurs 3. Däremot läste barnskoleeleverna något sämr e än lika gamla
Stockholmselever (n= 6305)431
432 Korrelationsmatris 1 och 2.
433 Se en utförlig sammanställning av sådan forskning i Adams, 1990 .
434 Perfetti, 1985. Citerad av Tunmer & Hoover i P.B. Gough, L.C. Ehri, & R. Treiman.
(Eds.). (1992) Reading acquisition. Hillsdale, N.J. Erlbaum, s 174-213.
435 Två elever i en barnskola är ytterst svaga läsare och har inte genomfört proven. I en annan
barnskola har ett par elever flyttats över i en yngre åldersgrupp på grund av att de bl a har
en sen läsutveckling. Om dessa elever inberäknats i låggruppen hade den varit större.
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41%

9%
20 p

40 p

Elever f. 1987

37%

6%

20 p

40 p

Elever f. 1988
Frågan varför inte låggruppen i barnskolorna uppnått bättre resultat i jämfö
relse med de elever som deltagit i den nationella utvärderingen inställer sig.
Har sexårsskolstarten med den läsförberedande undervisning den innefattar
inte inneburit en höjning av läsförmågan hos eleverna i barnskolan? Eventu
ellt spelar den sociala bakgrunden in här. Barnskoleeleverna kommer nästan
uteslutande från socialgrupp 2 och 3. I den nationella utvärderingen ingår
däremot elever från samtliga socialgrupper. Hade socialgrupp kunnat konstanthållas i den nationella utvärderingens datamaterial, hade eventuellt
barnskoleelevernas resultat varit högre i förhållande till resultaten i NU.
Många sexåringar har ägnat sig åt bokstavs/ljudinlärning och ett stort
antal elever har av vad som framkommit i denna studie lärt sig läsa som
sexåringar. För dessa elever har den tidigare skolstarten antagligen innebu
rit, att de kommit igång tidigare med läsningen. Den tidigare skolstarten kan
även ha varit betydelsefull för elever som behövt läsförberedande aktiviteter,
innan de påbörjar sin läsinlärning, fastän det inte kan konstateras i denna
studie. Det är omöjligt att säga om deras läsförmåga hade varit bättre eller
sämre vid en senare skolstart. En ännu mera medvetet riktad förberedandeoch grundläggande läsundervisning till dessa elever hade eventuellt höjt
deras kompetens mera. Nu ser läsundervisningen för deras del ut på samma
sätt som för övriga elever. Enda skillnaden är, att de kan gå långsammare
fram i sin läsutveckling. Såväl studiet av undervisningsprocessen som sprid
ningen av elevprestationerna i läsning visar emellertid, att en variation i
läsundervisningen är en nödvändighet, om en anpassning till elever på olika
257

kompetensnivåer ska ske. Ett indicium för att den tidigare skolstarten har
varit av värde för läsförmågan är, att i de två elevkullar vid barnskolorna
som denna undersökning omfattar, kan en prestationsskillnad noteras mellan
elever vid skolor, där läsundervisning erbjuds sexåriga elever och elever vid
skolor, där läsundervisningen påbörjas först, när eleverna är sju år och går i
årskurs 1. För den elevgrupp som var sju år (födda 1987), när denna under
sökning startade, visade sig en sådan prestationsskillnad vid läsprovet Ord &
Bild. Denna skillnad var signifikant till förmån för den elevgrupp som kunde
börja sin läsinlärning tidigare, vid sex års ålder. Samma förhållande visar sig
ett år senare i läsprovet Skolbilder.436 Andelen elever i de båda grupperna
var ungefär densamma. I den elevkull som var sex år, när denna studie bör
jade (födda 1988), var andelen elever som påbörjade sin läsinlärning vid sex
års ålder nästan dubbelt så stor som den elevgrupp som började läsinlärningen vid sju års ålder. Detta hade organisatoriska skäl. En viss prestations
skillnad framträder även för dessa grupper, fastän den är mindre. Signifikant
skillnad visar sig på läsprovet Ord & Bild437 till förmån för den grupp som
börjar läsinlärningen tidigare. Samma förhållande gäller på Skolbilder438,
men här är skillnaden inte signifikant. De elever, som fått chansen att syssla
med bokstavsarbete och läsrelaterade aktiviteter som sexåringar, har tidigt
blivit läsare. Det kan också förhålla sig så, att den utökade tid som ägnats till
grundläggande läsinlärning har haft betydelse för de elever som behövt en
långsam inlärning. De har helt enkelt haft längre tid på sig att internalisera
de grundläggande färdigheterna. Beaktas bör, att samtliga elever som börjat
sin läsinlärning vid sex års ålder gjort detta utifrån egna initiativ, med un
dantag av de sexåriga eleverna vid en av barnskolorna. Organiserad läsun
dervisning för samtliga elever har därför endast förekommit på denna
barnskola. De sexåringar som visat intresse för bokstavsarbete har emellertid
på övriga skolor fått arbetsböcker med bokstäver och tillgång till lätta
böcker att läsa i.
I en liknande undersökning av hur skolstart vid sex- r espektive sju års ål
der påverkar barn vad gäller prestationer i läsning, matematik samt i själv
bild och självskattning, kunde signifikanta skillnader mellan barngrupperna
konstateras beträffande fonologisk läsning. Inga signifikanta skillnader
fanns däremot, vad gällde skattning av den egna förmågan, självbilden och
problemlösningsförmåga. Eleverna jämfördes när de var 10 till 11 år. Fors
karen menar, att det är svårt att utifrån de jämförelser som gjorts påvisa
några tydliga skillnader mellan barn, som börjat sin skolgång som sexåring
ar och de som börjar som sjuåringar, samt drar slutsatsen att det hellre ver
kar handla om barnets ålder än om antalet år man vistats i skolan. I studien
har emellertid inte undersökts vad sexåringarnas första år i barnskolan inne
436
437

438

Bilaga 9, tabell VEI.
Bilaga 9, tabell IX.

Bilaga 9, tabell IX.

258

Kapitel 5. Resultat och diskussion

burit vad avser förberedande läsundervisning, vilket hade varit värdefullt för
att förstå bakgrunden till skillnaden vad avser fonologisk kompetens. 439

Prestationsdifferenser mellan flickor och pojkar
I samtliga prov framträder en prestationsskillnad mellan könen.440 Detta har
konstaterats av forskning tidigare.441 Under första hälften av detta århundra
de undersöktes i åtskilliga forskningsprojekt könsskillnader beträffande läs
förmågan. Samtliga projekt kunde verifiera att en sådan könsskillnad exi
sterade442. I föreliggande undersökning kan konstateras, att det finns elever
som börjar barnskolan med en fonologisk kompetens betydligt lägre än kam
raternas och som förbättras mycket långsamt under det första året i skolan.
Denna grupp elever utgörs i huvudsak av pojkar. Efter ytterligare ett år upp
visar eleverna i fråga den lägsta ordavläsningsförmågan och spridningen i
pojkgruppen är fortfarande stor.443 Med tanke på vad Stanovich kallar
"Matteuseffekten"444, dvs den reciproka interaktionen mellan tidiga inlär
ningserfarenheter i skolan och självuppfattningens inflytande på motivatio
nen, är resultatet allvarligt.
Den bestående prestationsskillnaden mellan könen väcker frågan, om vad
skolan kan göra, för att höja pojkarnas beredskap för att ta till sig läsundervisningen. Att stimulera pojkars språkliga medvetenhet mera på ett tidigt
stadium skulle troligen kunna höja deras beredskap att möta läsundervisningen. Pojkar har också en mer negativ inställning till att läsa.445 Fastän
barnskoleeleverna i stort sett uppvisar positiva attityder till läsning, kan
skillnader mellan könen märkas. I enkäten "Hur känner du dig när du läser?"
Arnqvist, A. 1997. Skolstart vid sex eller sju års ålder. Paper vi d NFPF:s kongress i
Göteborg 7-9 mars, 1997. Högskolan i Karlstad. Institutionen för utbildningsvetenskap.
440 Bilaga 9, tabell X.
441 Moltimore, P.; Sammons, P.; Stoll, L.; Lewis, D. & Ecob, R. 1988. School Matters: the
junior years. Wells; Open Books.
442 Se Malmqvist, E. 1966. Läs och skrivsvårigheter hos barn. Lund: Gleerups. Se också
Bergenprosjektet. Et nordisk forskningssamarbeid om laereproblemer hos barn. II Etter et
år på skolen. Rappor t i Nordisk utredningsserie. NU B 1979:13. Stockholm 1980. Fritzes.
I en undersökning som jämförde läsförmågan hos nioåringar i Stockholm framkom
liknande resultat.. S e Taube, K. 1993. Läsförmågan hos 5325 nioåringar i Stockholm.
Rapport från Stockholms Skolor. Informationsenheten. 1993:8. Skurupsundersökningen
visade också prestations skillnader mellan könen till flickornas fördel. S e Konstantinides,
1996.
443 Bilaga 9, tabell X.
444 Stanovich, K.E. 1986. Matthew effects in reading: Some consequences of individual
differences in the acquisition of literacy: Reading R esearch Quarterly, 21, 360-406.
445 Davies, J. & Brember, I. 1993. Comics or Stories? Differences in Reading Attitudes and
Habits of Girls and Boys in Years 2, 4 and 6. Gender and Education, Vol. 5, No. 3, 1993.
s 305-320. Millard, E. 1997. Differently Literate: gender identity and the construction of
the developing reader. Gender and Education, Vol. 9, No. 1, s 31-48, 1997.
439
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är det en större andel pojkar än flickor som visar negativ inställning till läs
ning. Ingen flicka är negativ till att läsa vare sig hemma eller i skolan, vilket
däremot några pojkar är (6 pojkar av 26). Cirka hälften av pojkarna är också
negativt inställda till läsning i grupp och lika många föredrar att leka i stället
för att läsa. På den senare frågan visar också ett antal flickor en avvisande
inställning. Att läsa faktaböcker lockar inte vare sig ett antal pojkar som
flickor (9 pojkar, 6 flickor).
För att åstadkomma en ökning av läsförmågan hos svaga läsare har sko
lan i första hand sökt efter metodiska undervisningsinsatser, som är effektiva
i detta avseende. Lika viktigt när det gäller pojkars läsförmåga är dock, att
undersöka det sätt varpå läsning och läsaren konstrueras i både pedagogiska
och andra kulturella praktiker. Detta framhålls i en brittisk undersökning där
liknande attitydskillnader, som visat sig i föreliggande undersökning, kon
staterats. Där ställs frågan, om inte både hem och skola har skuld i, att denna
skillnad uppstått. Läsningen i skolan befanns i den brittiska undersökningen
mera relevant för flickors intressen. Litteraturen i de sex- och sjuåriga ele
vernas klassrum bestod av små berättelseböcker, som inte lockade pojkarna.
De var mera intresserade av data- och hobbymagasin, men sådana fanns inte
i skolan. I de undersökta klasserna fick eleverna välja fritt vad de ville läsa
och läsa på egen hand, när de uppnått en sådan läsförmåga att de kunde av
koda. I och med detta avtog lärarens handledning och undervisning, varför
de svaga läsarna blev kvar på en lägre läsprestationsnivå. De kunde enbart
läsa enkla böcker, som använts på tidigt läsinlärning sstadium för övriga
elever. De långsamma eleverna kände sig på grund av detta än mera som
svaga läsare, med en ökad aversion mot läsning som följd. Vidare fungerade
den fria läsningen i klasserna oftast som en tidsutfyllnad. När eleverna enligt
schemat skulle ha fri läsning, tilläts de att göra även andra saker, varför det
inte blev så mycket tid över till läsning för de svaga eleverna.
Även om undersökningen ovan visar förhållanden i brittisk skola, kan
den bild som ges, säkert stämma överens med många svenska klassrum. I
barnskolorna var den fria läsningen en privat angelägenhet, som lärarna inte
gärna störde. Däremot fick de svaga läsarna, vilket oftast var pojkar, mera
handledning av läraren vid andra lästillfällen, när de skulle träna läsning,
eller när de arbetade i en arbetsbok med läsuppgifter. De svaga läsarna torde
emellertid för att dra nytta av lästillfällena ständigt behöva lärarens stöd.
Läsning på egen hand är sällan för en svag läsare effektivt utnyttjad tid.
Nybörjarläsare uppskattar också lärarens hjälp, medan skickligare och äldre
läsare ser denna som ett hinder och föredrar att läsa själva.446 Litteraturen i
barnskolorna är antagligen av samma slag som den brittiska undersökningen
menar passar pojkar dåligt. Ingen har emellertid reflekterat över, vad poj
karna tycker om den. Att så sker är vanligare högre upp i klasserna, när poj
446

Martin, T. 1988. Frightened of books: working with reading failures. Reading, 22(11), s
15-24.
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kar och flickor är mycket medvetna om vad som är pojk- och flicklitteratur.
Vidare visade sig i den brittiska undersökningen, att eleverna uppfattade
läsning som en kvinnlig aktivitet. Det var mammorna och systrarna som
läste mest hemma och det var mammorna som hade läst för barnen, när de
var små. När papporna någon gång läst med sina barn, var det för att söka
information i ett sportreferat eller i instruktionsmanualen till ett datorpro
gram. Däremot läste papporna inte för nöjes skull med sina barn. Barnskole
elevernas föräldrar verkar emellertid dela på uppgiften, även om det oftare
är mamman som läser för barnet. Av 64 elever som svarat att föräldrarna
brukar läsa för dem, uppger 33 elever, att det är mamma och 31 elever att
det är både mamma och pappa som läser. Om attityder betraktas som
"learned patterns of behavior which predispose the individual to act in a
specific way when c onfronted with a given situation"447 är det viktigt, att
barnet ser både pappa och mamma läsa. Attityder är direkt relaterade till
inlärning. En gång etablerade attityder underlättar eller hindrar ytterligare
inlärning och blir därmed självförstärkande.448
Undervisning och läsande i både hem och skola ingår i det, som Bour
dieu avser med begreppet "habitus", dvs effekten av äldre kulturella vanor
på rådande sociala rutiner. I detta sammanhang handlar det om traditioner
beträffande aktiviteter, genom vilka individuella skillnader struktureras.449
Det gäller därför, att i både hem och skola försöka förändra sådana traditio
ner, som kan leda till att pojkar uppfattar läsning som en aktivitet som är
tråkig eller som det manliga könet inte ägnar sig åt. Detta kan forma deras
läsförmåga och läsvanor i framtiden. I skolan kan deras intressen för läsaktiviteter ökas, genom att de får höra uppläsningar av böcker och genom att de
får tillgång till litteratur, som tilltalar dem. Att etablera en vana att läsa
böcker i tidig ålder är angeläget, då en nyligen publicerad studie avslöjar, att
män läser mindre än kvinnor och att skillnaden tenderar att öka.450 Att där
för också undersöka elevernas attityder till läsning vid skolstarten, är viktig
information inför läsundervisningen. Satsningar där pojkar och flickor segregerats i svenskundervisningen i samband med fri skrivning och läsning i
grupp, för att kunna rikta undervisningen till enbart flickor eller pojkar allt
efter behov och intressen, då klasslärarna tyckte sig se skillnader i hur poj
kar och flickor behandlade och upplevde olika skolämnen, finns beskri

Mouly, G.J. 1960. Psychology of Effective Teaching. New York, Holt, Rhinehart &
Winston. Citerad i: Davies, J. & Brember, I. 1993. Comics or S tories? Differences in
Reading Attitudes and Habits of Girls and Boys in Years 2, 4 and 6. Gender and
Education, Vol. 5, No. 3, 1993. s 305-320.
448 Ibid.
449 Millard, E. 1997. Differently Literate: gender identity and the construction of the
developing reader. Gender and Education, Vol. 9, No. 1, s 31-48, 1997.
450 Sven Melander, utredare på LO, i Morgoneko, torsdagen den 16 oktober, 1997.
447
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vet.451 Även om syftet med satsningen var ett annat, skulle modellen också
kunna nyttjas för att stimulera elevernas språk och läsintresse på den nivå,
de befinner sig.

Tätort - landsbygd
De sexåriga eleverna i tätorterna har bättre utgångsläge inför läsinlärningen
vad beträffar den fonologiska medvetenheten och insikter om vad läsning
innebär, än barnen på landsbygden.452 Här inställer sig frågan, om barnen i
tätorterna kommer från mera litterärt orienterade hem och om föräldrarna
därför läst mera för barnen under förskoleåren, vilket i sin tur medfört, att
dessa elever utvecklat en bättre språklig medvetenhet? Av elevernas svar
rörande högläsning i hemmet att döma och svaret på frågan om de har någon
bok de tycker om, är landsbygdsbarnen i mindre grad utsatta för litterär på
verkan. Huruvida detta hänger samman med tillgången på bibliotek och
barnböcker på landsbygden skulle vara intressant att undersöka ytterligare. I
de flesta barnskolor finns dock ett klassrumsbibliotek, som ger eleverna
tillgång till böcker, men en litterär stimulans i tidigare ålder torde nyttja
läsinlärningen bättre.
Skillnaden mellan tätorts- och landsbygdsbarnen kvarstår efter två år på
läsprovet Ord & Bild samt även efter tre år på Skolbilder.453 Om hypotesen
ovan är sann, betyder detta, att den språkliga och litterära miljö barnet växer
upp i har en mycket stor betydelse för läsutvecklingen. Skolans läsundervisning har under de första skolåren inte åstadkommit en förändring av de initiala skillnaderna.

Resultat på de enkäter som mäter läsintresse och attityd till
läsning
Enkäten Frågor om läsning454 visar, att barnskoleelevernas föräldrar, enligt
elevernas egna uppgifter, läser mindre ofta för sina barn, än vad föräldrarna
till eleverna i den nationella utvärderingen gör. Det är också en större andel
av barnskoleeleverna som uppgett, att deras föräldrar aldrig frågar dem om,
vad de har läst. Utfallet är detsamma i båda barnskolekullarna. Däremot är
det något färre elever som uppger att de "sällan får hjälp med hemläxan i
läsning." Läxor förekommer på de flesta barnskolor. Cirka 70% av eleverna,
liksom eleverna i den nationella utvärderingen, får hjälp ibland eller "för det
Se exempelvis Berge, B-M. (red). 1997. Jämställdhetspedagogik på Storsjöskolan i
Holmsund - ett aktionsforskningsprojekt. Rapport. Pedagogiska institutionen. Umeå
universitet.
452 Se tabellerna 11,12 och 13.
453 Skillnaderna är statistiskt signifikanta. För Ord & Bild: T =-l,96, df 70, p< 0,05/0,1. För
Skolbilder: T=-2,14, df 67, p<0,025/0,05.
454 En sammanställning av elevsvaren redovisas i bilaga 10.
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mesta". Eventuellt tycker föräldrarna, att barnen bör läsa på egen hand för
att träna sin läsförmåga och att den nu är så bra, att barnen kan läsa själva.
Några elever säger också, att föräldrarna läste förut men inte nu längre.
I den nationella utvärderingen framgick, att drygt en fjärdedel av ele
verna aldrig eller nästan aldrig besökte skolbiblioteket eller något annat
bibliotek utanför skolan. Bland barnskoleeleverna är motsvarande grupp
betydligt större. En hypotes som ligger nära till hands är, att orsaken står att
finna i det faktum att i två av byarna finns inte vare sig skolbibliotek eller
annat bibliotek. Enkätsvaren visar emellertid, att skillnaden mellan bybarnen
och tätortsbarnen härvidlag är liten. Medan 40% av bybarnen aldrig eller
nästan aldrig lånar böcker på biblioteket, så är motsvarande siffra för tät
ortsbarnen 35%. Eftersom det oftast finns en uppsättning berättelseböcker
och faktaböcker i barnskolorna, vilka eleverna får låna med sig hem, tycker
eventuellt föräldrarna, att barnen har böcker att läsa.
Vidare framgår av enkätsvaren, att barnskolebarnen ägnar mera tid till att
läsa böcker för nöjes skull utanför skolan, än vad som framkommit i den
nationella utvärderingen. Barnskoleeleverna verkar ha goda läsvanor. Åt
minstone hälften läser en bok för nöjes skull per vecka. I samtliga barnsko
lor har det också funnits en påtaglig strävan att åstadkomma goda läsvanor
och läslust hos eleverna. I de flesta klassrum finns en myshörna för eleverna
att använda vid tillfällen, när de i lugn och ro vill försjunka i en bok. Att
ägna omsorg om läsningen i skolan ger tydligen effekt.
Medan den första barnskolekullens uppfattning om den egna läsförmågan
i stort sett överensstämmer med uppfattningar, som kommer fram i den na
tionella utvärderingen, avviker den andra barnskolekullen något från dessa.
Flera elever i denna grupp uppger sig vara "inte särskilt bra" att läsa. De
elever som uttrycker detta, är också i verkligheten svaga läsare. Eleverna i
fråga har således en realistisk uppfattning om sin förmåga. Trots att det av
arbetssättet eller organisationen i klasserna där eleverna går, inte framgår
vilka elever som är bättre eller sämre läsare, har eleverna skapat sig en upp
fattning om den egna förmågan. Emellertid tycker också en betydligt större
andel av eleverna i barnskolorna än i den nationella utvärderingen att de är
"mycket bra att läsa". Ingår yngre och svagare läsare i samma grupp kanske
den egna förmågan överskattas i förhållande till den verkliga förmågan.
Överlag visar barnskoleeleverna en mycket positiv inställning till att läsa.
I enkäten Hur känner du dig när du läser?455 visar en betydligt större
andel av barnskoleeleverna än eleverna i den nationella utvärderingen en
positiv inställning såväl till individuell läsning i skolan som i hemmet. Fler
talet barnskoleelever är också positiva till läsning i grupp. Det finns även
några elever som inte är förtjusta i detta, kanske beroende på att individuell
läsning är mera vanligt förekommande i barnskolorna än läsning i grupp.
Eleverna kan vid sådana tillfällen inte heller, som när de läser enskilt, välja
455
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vad de vill läsa. Vad gäller högläsning för kamraterna visar barnskoleele
verna inte lika positiv inställning som elever i den nationella utvärderingen.
Detta torde ha att göra med, att högläsning för mer än några få kamrater i
grupp sällan förekommer i barnskolorna, vilket har att göra med den stora
spridning i läsförmåga som åldersintegrerad undervisning innebär.
Över huvud taget uppvisar barnskoleeleverna en mycket positiv inställ
ning till läsning och böcker. De flesta elever är positiva till att få böcker i
present. De flesta verkar inte heller uppleva det tungt att börja läsa en ny
bok. Den fria läsningen av berättelseböcker som utgör den huvudsakliga
lästräningen i barnskolorna torde ha medverkat till detta utfall. Även inställ
ningen till att läsa faktaböcker och jobba i arbetsböcker värderas av en över
vägande andel elever positivt. De elever som inte tycker om att påbörja en
ny bok visar sig vara elever med långsam eller relativt långsam läsutveckling. För svaga läsare kan det vara mödosamt att läsa en ny bok, framtill
dess att handlingen hjälper till med avläsningen och driver läsningen framåt.
När eleverna ställs inför frågan hur det känns att leka i stället för att läsa,
fördelar sig uppfattningarna jämt över värderingsskalan. En fjärdedel av
eleverna föredrar att leka i stället för att läsa. I detta fall rör det sig dock om
elever på olika kompetensnivåer i läsning.

Sammanfattning och reflektioner
Sammanfattningsvis kan sägas att prövningarna av elevernas fonologiska
medvetenhet och läsförmåga visat:
1. att barnskolornas åttaåringar erhållit ett likvärdigt resultat som eleverna i
den nationella utvärderingen på läsprovet Skolbilder.
2. att de lässvaga eleverna enligt resultat på läsprovet Skolbilder inte erhål
lit bättre läsförmåga än motsvarande grupp i den nationella utvärdering
en. Huruvida eleverna hade haft en sämre läsförmåga om de inte gått i
barnskolan är omöjligt att besvara i denna undersökning.
3. att det föreligger signifikanta positiva samband mellan samtliga prov
med undantag mellan den muntliga diagnosen och Skolbilder för den ena
åldersgruppen.
4 att de svagaste läsarna hade kunnat identifieras utifrån deras fonologiska
medvetenheten redan som sexåringar.
5. att elevernas prestationsresultat på ordavläsningsprovet Ord & Bild över
ensstämmer i hög grad med hur de lyckas på Skolbilder.
6. att vid de barnskolor där elever vid sex års ålder kunnat påbörja sin läsinlärning uppnådde eleverna något högre prestation på läsproven än vid öv
riga barnskolor.
7. att något mer än en fjärdedel av åttaåringarna har uppnått en mycket bra
läsförmåga enligt resultatet på Skolbilder. Det är en obetydligt lägre an
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del än i den nationella utvärderingen. Eleverna i fråga deltog i läsundervisning som sexåringar och uppvisade en hög läsförmåga redan som sju
åringar.
8. att ba rnskoleeleverna ägnar mera tid t ill att läsa för nöjes skull, än vad
som framkom i den nationella utvärderingen.
9. att barnskoleeleverna har en mer positiv inställning till att läsa än elever
na i den nationella utvärderingen.
Trots att den totala gruppen barnskoleelever uppnår ganska likvärdiga re
sultat som eleverna i den nationella utvärderingen, är det förvånande att den
lågpresterande gruppen är så stor som den är. Det väcker flera frågor. Har
eleverna i fråga i barnskolan inte fått det lärarstöd det behöver? Har den
tidsmässiga individualiseringen i läsundervisningen inte varit tillfyllest för
elever med långsam läsutveckling? Behöver dessa elever även riktade stöd
insatser? Lågstadieläraren har i de barnskolor som ingått i undersökningen
oftast varit ensam om ansvaret för läsundervisningen. En specialpedagog
som av resultaten på elevproven att döma hade varit värdefull för några ele
ver i de flesta barnskolor har däremot med ett undantag saknats i verksam
heterna. Över huvud taget är det viktigt att fundera över, vad den pedago
giska praktiken i barnskolorna betytt för eleverna där. Är undervisningens
uppläggning effektiv mot bakgrunden av att mindre direkt undervisning kan
ges av läraren? Är undervisningens uppläggning effektiv mot bakgrund av
att eleverna i mycket hög utsträckning är sysselsatta med ett självständigt
arbete, då de arbetar i egen takt och i hög grad driver sitt arbete själva?
Finns det elever som inte passar in i denna arbetsform, som inte får det stöd
och den stimulans de behöver för att gå fortare fram i sin kunskaps- och
färdighetsutveckling? Resultaten i denna undersökning tyder på detta. Ele
verna i fråga hade kunnat identifieras tidigt. Det visar de diagnoser som
använts. Några elever med svaga prestationer på de första diagnoserna har
emellertid inte följt den vanliga mallen. De har i stället, visar sig vid slutet
av barnskolan, i motsats till andra höjt sin kompetens och uppnått en medel
god läsförmåga. Finns det därmed en risk att identifiera elever i riskzonen
att utveckla en svag läsförmåga, eller är det värdefullt för att kunna ge dem
de insatser och den typ av aktiviteter de behöver? Svaret torde bero på hur
identifikationen sker och eleverna i fråga hanteras i undervisningen.

Läsundervisning utifrån lärarnas perspektiv
Nu ska lärarna få komma till tals. Här redovisas deras synpunkter.

Lärarnas intentioner med läsundervisningen
Många av de intentioner med läsundervisningen som lärarna uttalar är ge
mensamma för dem, däribland att stimulera elevernas läslust och visa på
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läsningens meningsskapande funktion. De flesta av lärarna menar också, att
läsintresset hänger samman med h ur elevernas avläsning fungerar. Med en
bra läsförmåga avser dessa lärare en väl fungerande avkodningsförmåga
samt förståelse av den lästa texten. Fyra av de sex intervjuade lärarna näm
ner bokstavs/ljudinlärningen som viktig för läsförmågan och att den därför
måste kontrolleras noggrant. Därför överlåter de inte denna sekvens i läsundervisningen helt till eleverna själva. Kontrollen sker bäst, tycker lärarna i
fråga, när de leder denna undervisningsfas med en elevgrupp. Ett annat ar
gument är, att de då bestämmer i vilken ordning bokstäverna ska läras in,
vilket lärarna inte anser är oväsentligt. Andra menar däremot, att bokstäver
na gott kan läras in i alfabetsordning.
Tonvikten i lärarnas uppfattning om den tekniska avläsningens betydelse
för läsförmågan varierar mellan lärarna. Emellertid försöker flertalet lärare,
även om ett funktionellt läs- och skrivarbete upptar den mesta tiden, att un
derlätta utvecklingen av elevernas avläsningsförmåga genom att fästa upp
märksamhet på bokstavskombinationer och ändelser, dvs övningar som
gynnar ordidentifikationen liksom sammanljudnings- och ordigenkänningsövningar. Därtill tillkommer i ett par skolor användningen av svårighetsgraderat läsmaterial, då lärarna anser det viktigt, att eleverna får texter som de
klarar av avläsningstekniskt. Några lärare menar, att avläsningsrelaterade
färdigheter kan införlivas i ett meningsfullt sammanhang.
Samtliga lärare, utom en, uttalar en påtaglig eklektisk uppfattning om
läsundervisning. Detta styrks av den bild som läsundervisningen i klass
rummen ger, där bottom up- så väl som top down-aktiviteter kunde observe
ras. I klassrummen försöker lärarna förverkliga sina pedagogiska uppfatt
ningar om läsundervisning, men de menar sig inte äga fullständiga möjlig
heter till detta.

Hur planerar lärarna läsundervisningen?
Tidigare har jag visat hur principer om inramning bestämmer graden av
kontroll, som läraren utövar över undervisningsprocessen och därmed också
graden av detaljplanering av verksamheten. En viktig aspekt av inramningen
har att göra med pacing, det vill säga i vilken takt arbetsuppgifter föreläggs
eleverna, och eftersom den genomgående är svag, kan läraren inte i förväg i
detalj föreskriva, vad eleverna skall syssla med. Detta faktum ligger
förmodligen bakom en lärares uttalande att
...det ger sig allt efter hand. Det flyter bara på.
En annan lärare säger, att arbetssättet driver fram planeringssättet och menar
förmodligen att en långsiktig och detaljerad planering inte är vare sig möjlig
eller önskvärd. Denna pedagogiska uppfattning som överensstämmer med
allmänt rådande uppfattningar i skolsamhället om hur undervisning ska be
drivas samt den organisationsförändring av sexårsverksamheten och det
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första skolåret som tillkomsten av ba rnskolorna förde med sig torde ha bi
dragit till ett arbetssätt, som ger de enskilda eleverna större pedagogiskt ut
rymme, genom att deras utveckling får styra innehållet i undervisningen.
Processen i undervisningen har därmed fått större prioritet än produkten.
Lärarna menar också, att de i barnskolan tycker sig ha fått större möjlighet
att se till de enskilda eleverna i arbetet och att låta dem utvecklas i lugn och
ro.
Detta utesluter dock inte, att planeringen av undervisningen synliggör lä
rarnas uppfattning om, vad som bör prioriteras i läsundervisningen och hur
de uppfattar ämnet svenska. Såväl en uppfattning om svenska som ett fär
dighetsämne och som ett erfarenhetspedagogiskt ämne456 ger sig till känna i
barnskolelärarnas planering och förklaring av hur den sker. Båda synsätten
framträder mer eller mindre synligt. En reflektion över hur läsundervisning
planeras i barnskolorna ger vid handen, att lärares kompetens beträffande
läsundervisning och teoretisk insikt om läsning och läsutveckling är ytterst
betydelsefull för elevers läsutveckling, kanske mer betydelsefull än när läro
planerna tydligt angav, vad undervisningen i varje årskurs skulle innefatta
och en modell för läsundervisningens uppläggning framgick med tyd lighet i
läsläran.

Vilken betydelse har elevernas sociala bakgrund för läsundervis
ningens utformning?
En av intervjuerna med ansvariga lärare för läsundervisningen rörde elever
nas sociala hembakgrund. Att den sociala uppväxtmiljön har betydelse för
kognitiv och språklig stimulans samt för överföring av inställning till skol
arbete, är samtliga lärare övertygade om. Däremot menar de, att läraren inte
kan hysa en förutfattad föreställning om enskilda barns förutsättningar bero
ende på hembakgrunden. Trots en bra uppväxtmiljö pedagogiskt sett kan
elever utvecklas långsamt i sin läsning i förhållande till elever från sämre
uppväxtmiljöer i detta avseende, menar lärarna. Inte heller kan föräldraengagemanget förutsägas utifrån socialgruppstillhörighet. Föräldrar som ibland
förmodas ägna intresse åt sitt barns skolarbete har inte tid till detta, är lärar
nas erfarenhet.
I samtliga barnskolor är variationen beträffande elevernas sociala hem
bakgrund begränsad, enligt lärarna. De säger sig därför inte tänka på ele
verna i det avseendet, när de lägger upp läsundervisningen. Det finns inte
anledning att utforma läsundervisningen på olika sätt, då spridningen mellan
eleverna socialt sett är för liten.
Det är emellertid angeläget att observera enskilda elevers kompetens
oavsett social hembakgrund, säger lärarna samstämmigt. I varje barnskola
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finns skillnader eleverna emellan kompetensmässigt. Läsundervisningen
anpassas i möjligaste mån till den enskilde eleven, även om det med ökad
personell resurs skulle kunna göras mera, svarar de och förklarar, att det
gäller att stötta barnet och försöka påverka föräldrarna att bistå eleven med
läsning i hemmet.

Lärarnas reflektioner över den egna undervisningen
Genom att reflektera över den egna yrkesutövningen kan lärare utveckla
undervisningen och ta ansvar för den egna professionella utvecklingen.457 I
samtal med lågstadielärarna bad jag dem beskriva sin vision av en bra
läsundervisning och huruvida den egna läsundervisningen överensstämde
med denna. Min förhoppning var, att konfr ontationen mellan de egna peda
gogiska synpunkterna och läsundervisningens utfall skulle leda till funde
ringar hos lärarna, om varför det blivit som det blivit o ch till en kritisk vär
dering av den egna undervisningen. När lärare börjar förstå "varför just detta
sker", är det lättare att också inse, hur något annat kan ske och vidta åtgärder
som leder till förändringar.
Lärarna redogör ingående för sina uppfattningar om, vad en bra läsun
dervisning innebär. De svarar mycket konkret på frågorna och relaterar till
hur läsundervisningen utformats och vad tiden i läsundervisningen använts
till. Samtidigt uppger lärarna, vilka intentioner de haft med läsundervis
ningen som argument för och förklaring till, varför de gjort det de gjort. Att
det finns skillnader mellan den pedagogiska praktiken i klassrummet och
den egna pedagogiska uppfattningen om läsundervisning, framförs medvetet
av några lärare. De ger också sin förklaring till, varför läsundervisningen
blivit som den blivit och vilka hinder för att arbeta i enlighet med sina in
tentioner de upplevt. De orsaker som nämns är, att lokalerna inte är ända
målsenliga, då de inte tillåter att olika aktiviteter pågår samtidigt. Framför
allt saknas grupprum, vilket gör det svårt för elever att arbeta ostört enskilt
eller i mindre grupp. En annan orsak är tiden. Den medger inte den kontakt
med eleverna enskilt, som är nödvändig för att åstadkomma en individuali
serad undervisning. Gruppstorlekarna medför alltför många elever på en
lärare.
Det finns också lärare, som menar sig kunna arbeta i enlighet med sina
intentioner. En lärare berättar, att hon har stora möjligheter att utforma
läsundervisningen som hon vill. Läraren i fråga kan också se, vad som möj
liggjort detta. Hon menar, att hennes åsikter om undervisning i allmänhet
varit lättare att förverkliga i barnskolan med det lagarbete som utvecklats.
Barnskolans lokaler med tillgång till flera mindre rum har också underlättat
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utformningen av unde rvisningen, liksom att läraren kan göra inköp av såda
na läromedel, hon själv önskar till barnskolan. Även vid en annan av
barnskolorna menar läraren, att hon kan förverkliga den läsundervisning hon
önskar och ser inga hinder för detta. Emellertid har det varit fråga om en
lång utvecklingsprocess. Nu an ser sig läraren genom sin kontakt med e le
verna samt genom att hon kontinuerligt är observant på, vad hon vill med
undervisningen arbeta enligt sina syften. Det gäller att stanna upp och tänka
efter, menar hon.
Lärarna ser väldigt olika orsaker till, vad det är som gör, att läsundervisningen blir som den blir. Ett par av lärarna nämner ekonomin som huvud
saklig orsak. Ekonomin bestämmer barnskolans personella resurser och i
vad mån material och läromedel kan köpas in. Indirekt avgör detta hur
läsundervisningen kan utformas. En lärare menar, att kommunikationen med
eleverna är avgörande för om läsundervisningen kan bygga på elevernas
tidigare kunskaper och färdigheter. Andra lärare uppger elevgruppens sam
mansättning och förutsättningar vara av betydelse, liksom lärarens intentio
ner och tidigare erfarenheter av läsundervisning. Lärarna uppger således
vanligen kontextuella förhållanden som hinder och orsak till läsundervisningens utfall. Ingen av lärarna ifrågasätter principerna för eget handlande
eller egna för-givet-taganden. Den lärare som nämner kommunikationens
betydelse för läsundervisningens utformning är emellertid på väg att upp
täcka sina egna tolkningsramar och betingelser för den pedagogiska uppfatt
ningen.
Forskare talar om olika nivåer eller områden av reflektion. En teknisk re
flektion handlar om effektiviteten hos hjälpmedel för att uppnå uppsatta mål.
Praktisk reflektion handlar om antaganden och förutsättningar för undervis
ning, liksom exempelvis en värdering av hur de mål som läraren arbetar mot
uppnåtts av eleverna. Den slutliga, kritiska reflektionen, innefattar moraloch etikfrågor samt till exempel ett övervägande av vilka elever som kan ha
nytta av de uppsatta målen. Denna nivå är svårast att uppnå.458 Lärarna i
barnskolorna rör sig i sina reflektioner inom det praktiska reflektionsområdet. Möjligen fick de för kort om tid till att tankemässigt komma fram till en
kritisk värdering, även om de i förväg informerats om, vad intervjun skulle
handla om. En djupare förståelse av vad den egna undervisningen innebär
och leder till kräver eftertanke och mental förberedelse. Dessutom är lärare
inte vana att reflektera över undervisningen annat än på ett praktiskt och
erfarenhetsbaserat plan. Intervjun med barnskolelärarna får mig emellertid
att instämma i Zeichners uppfattning att
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...alla lärare reflekterar på ett eller annat sätt. Det finns inga ore
flekterade lärare. 459

Gör lärarna det de avser att göra?
Callewaert och Nilsson460 har i sin forskning kommit fram till, att lärare gör
något annat, än vad de tror sig göra och att det är effekter av ett funktions
sammanhang, som lärare inte har kontroll över. De är en del av skolans
funktion att bidra till systemets grundläggande reproduktion. Lärarna för
hindras till en jämnare fördelning av sina insatser och därmed att kompense
ra elevers kunskapsbrister på grund av ramar som tid, läroplan etc. Ram
faktorerna står i motsättning till skolans övergripande målsättningar.
När det gäller de konkreta frågeställningar om den pedagogiska prakti
kens utformning, som det handlar om i denna undersökning, har barnskole
lärarna emellertid en medveten uppfattning om vad de gör och huruvida de
arbetar enligt sina intentioner. Dessa fungerar som strävansmål för lärarna i
deras uppläggning av läsundervisningen. De är emellertid också medvetna
om, att den pedagogiska praktiken inte till fullo svarar upp emot, vad som
skulle vara önskvärt, för att samtliga elever ska bli bra läsare och tycka om
att läsa. De inser klart, att undervisningen inte erbjuder optimala inlärnings
villkor för samtliga elever, men anser sig inte kunna göra mera än vad de
gör. På detta plan är lärarna medvetna om vad den egna undervisningen le
der till.
En tendens till reflektion över huruvida läsundervisningen leder till en
upprepning och förstärkning av en sociokulturell skiktning, som är given
utanför skolan, framskymtar i lärarnas motivering för den bedrivna läsun
dervisningen. Lärarna hyser uppfattningen, att genom att bedriva läsunder
visningen på det sätt de gör, försöker de på bästa sätt bidra till att samtliga
elever ska utveckla en bra läsförmåga. Eventuellt är detta uttryck för en tro,
att läsundervisningen även ska ge elever med sämre förutsättningar möjlig
het till en bra läsutveckling, som på sikt ska motverka en förutbestämd soci
al skiktning av eleverna i fråga.
Elever med den rätta bakgrunden vet bättre, hur man förhåller sig till
skolans undervisning, enligt Callewaert och Nilsson. Dessa elever kan ut
nyttja skolans möjligheter på skolans förutsättningar, vilket leder till en ak
tiv förstärkning av elevdifferentieringen från skolans sida. Om den egna
undervisningen är en del i denna elevdifferentiering på längre sikt, kan vara
omedvetet hos läraren. Samma forskare menar, att
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den lärarstil som förhåller sig tolerant och uppmuntrande genom ett
brett spektrum av elevhållningar till skolans kunskapsmässiga och so
ciala utbud betyder objektivt
att skolan i allt mindre grad är be
roende av administrativa differentieringsmekanismer, som i stället
kan ersättas av elevernas självselektion.^61
I de flesta barnskolorna är, som vi sett, utrymmet för en sådan självselektion
vad gäller den förberedande läsundervisningen mycket stort för eleverna.
Detsamma gäller även aktiviteter som försiggår inom ramen för det egna
arbetet. Att vissa elever därigenom skaffar sig ett försprång gentemot sina
jämnåriga kamrater är också uppenbart, men det är en öppen fråga i vilken
utsträckning denna självselektion är relaterad till social bakgrund.

Hur talar lärarna om sin läsundervisning?
När lärarna talar om och motiverar uppläggningen av den egna läsundervis
ningen, gör de detta genom att referera till läsmetoder och de delmoment
dessa innefattar. Läsmetoderna fungerar för dem som tankemodeller, när det
gäller läsundervisningens vad och hur, dvs vad läsundervisningen bör inne
fatta och hur arbetet med detta ska ske. När un dervisningen i sin helhet inte
stämmer med vare sig den ena eller den andra modellen, motiverar lärarna
detta exempelvis med, att erfarenheten sagt dem, att det tillvägagångssätt de
valt fungerar bättre exempelvis på grund av att lärarens kontroll gör sig lät
tare och att eleverna behöver detta metodiska tillvägagångssätt för sin inlär
ning. Däremot refererar lärarna inte till vetenskapliga teorier, när de förkla
rar undervisningens uppläggning eller motiverar sitt eget agerande. Även
Buike m fl rapporterar, att de endast funnit ytligt stöd för hypotesen, att lära
re arbetar utifrån implicita teorier om läsning under pågående läsundervis
ning. Deras beslut verkade mera influerade av sådana faktorer som elevernas
kompetens, klasstorlek och en strävan att kunna klara av händelser i klass
rummet462 Ibland har barnskolelärarna svårt att förklara ett metodiskt hand
lingssätt. Detta visade sig bland annat, när jag frågade varför lärarna arbeta
de med språklekar. Flera av dem visste, att det var bra att stimulera den
språkliga medvetenheten, men hade svårare att förklara varför och insåg
exempelvis inte förtjänsten med enskilda övningar. Att lärare har svårt att
sätta ord på sin praktik har konstaterats tidigare. Forskning har visat, att de
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har svårt att artikulera vad de vet, hur de vet detta och varför de gör som de
gör.463
Detta förhållande torde ha sin grund i undervisningens komplexitet. Den
kunskapsbas lärare behöver, innefattar förutom kunskaper i ämnet även all
män pedagogisk kunskap, kunskap om eleverna och den kontextuella mil
jön, kunskap om mål, värderingar etc. Det mest väsentliga är emellertid,
enligt Shulman,464 den pedagogiska kunskap som har med ämnet att göra
eller den professionella förståelsen för hur ämnesinnehållet ska anpassas till
skilda intressen och förmågor hos eleverna och därför presenteras i under
visningen - the pedagogical content knowledge. Det ämnesinnehåll som
eleverna ska tillägna sig måste transformeras från lärarens kunskaper i äm
net till elevernas huvuden. Transformationen består av ett flertal processer.
Först lärarens förberedelse i form av en kritisk värdering av de texter som
ska användas, sedan idéer om möjliga undervisningsmetoder samt hur an
passning till elevgruppen och eventuellt ett tillrättaläggande till vissa speci
ella elever i undervisningsgruppen bör ske. Hur lärare använder hela sin
kunskapsbas som grund för agerande i undervisningen har forskningen
emellertid ägnat litet uppmärksamhet åt. Shulman vill fylla denna lucka i
forskningen och frågar sig: Hur beslutar sig lärare för vad de ska undervisa
om, hur de ska presentera detta, hur de ska ställa frågor till eleverna om det
detta etc. Den kognitiva psykologin har ägnat sig åt sådana frågeställningar,
medger Shulman, men utifrån den lärandes perspektiv. Undervisningsforsk
ningen har ignorerat dessa problem av respekt för lärarna. Det som återstår
att söka kunskap om är, vad som utgör lärarnas kunskapskälla. Vad vet lä
rarna och när lärde de sig detta? Hur förvärvas ny kunskap, hur återupplivas
gammal kunskap och hur kombineras de båda för att forma en ny k unskaps
bas?465
Transformationen av den ämneskunskap läraren har, innebär att den
struktureras och segmenteras till former, som är bättre lämpade för under
visning. En pedagogisk innehållskunskap - a pedagogical content knowledge
- som går bakom ämneskunskapen och handlar om hur denna ska bli undervisningsbar, som innebär en förståelse av vad som gör ämnesinnehållet svårt
och en förståelse av de insikter som barn i olika åldrar och från olika hem
miljöer har med sig, inverkar på den undervisning som eleverna involveras i.
Sådan pedagogical content knowledge hos barnskolelärarna ger sig till
känna i den pedagogiska praktiken och i det sätt varpå de utformat läsundervisningen. Det ser ut som att kunskapen finns intuitivt hos lärarna. Därför
verkar det vara som Shulman säger, att lärare måste lära sig resonera om
Shulman, L.S, 1986. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching.
Educational Researcher. Vol. 15. s 4-14. Shulman, L.S. 1987. Knowledge and teaching:
Foundations of the new reform. Harvard Educational. Review, 57. s 1-22.
464 Ibid.
465 Ibid.
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undervisning och vad de gör samt hur de använder sin kunskapsbas som
grund för agerande i undervisningen. Lärarprofessionen kräver en reflektiv
medvetenhet, som inte bara innebär att kunna ämnet - undervisningens vad,
utan även kunskap om undervisningens hur och varför. Innehåll och process
måste kombineras, men den reflektiva medvetenheten om hur och varför
man agerar som man gör i undervisningen komplicerar snarare än förenklar
agerandet och gör det mindre förutsägbart och regelmässigt, säger Shulman.
Det är emellertid detta som skiljer lärarens yrke från många andra professio
ner.
A professional is capable not only of practicing and understanding his
or her craft, but of communicating the reasons for professional de ci
sions and actions to others.466
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KAPITEL 6. AVSLUTANDE DISKUSSION
Det har funnits olika sätt att förhålla sig till läsundervisning. Tron på den
goda metoden har varit stark, såväl hos forskare som praktiker. Diskussion
om hur läsundervisningen bör bedrivas har av den anledningen varit livlig.
Framför allt har den grundläggande läsundervisningen och barnens första
möte med denna varit i fokus för debatten. Forskning har också försökt un
dersöka vilken "approach" i läsundervisningen som ger det bästa resultatet
beträffande läsförmåga hos eleverna. Likaså har forskningen undersökt ef
fekten av olika sätt att organisera eleverna i klassrummet för en framgångs
rik inlärning och färdighetsutveckling.
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur den grundläggande
läsundervisningen bedrivs idag. För att få en överblick av hur den faktiskt
går till måste information införskaffas från klassrum där läsundervisning
bedrivs. I den integration som ägt rum mellan förskola, skolbarnsomsorg
och skola fanns därvid möjlighet att studera hur eleverna förbereds inför
läsundervisningen och hur den grundläggande läsundervisningen utformas
inom den organisation som här benämns barnskola. För att läsundervisning
en skulle framträda så tydligt som möjligt i de barnskolor som studerades
måste ett sådant förhållande som skolornas socioekonomiska närmiljö lik
ställas. Forskning har visat att skolor kan skilja sig åt beroende på olika so
cioekonomiska närmiljöer och att den omgivande socioekonomiska miljön
utgör en av skolans yttre förutsättningar som inverkar på klassrumsarbetet. I
valet av föremål för mina fallstudier har därför skolornas socioekonomiska
närmiljö i möjligaste mån konstant hållits.
Fallstudierna av de sex barnskolorna ger vid handen att de sinsemellan är
olika avseende den pedagogiska praktiken. Läsundervisningen utformas på
skilda sätt från barnskola till barnskola, även om också likheter kunnat kon
stateras. Utformningen av läsundervisningen bottnar i olika förutsättningar
för den pedagogiska verksamheten liksom nyansskillnader i pedagogiska
uppfattningar hos lärarna. Beroende på omfånget av det pedagogiska ut
rymmet i verksamheten har de större eller mindre möjligheter att förverkliga
sina uppfattningar om hur undervisningen bör bedrivas.
De resultat på läsproven som eleverna på de olika barnskolorna uppvisa
de varierade. Dessa skillnader kan inte hänföras till socioekonomiska fakto
rer, då elevernas socioekonomiska bakgrund är ungefär densamma. Någon
tydlig bild beträffa nde relationer mellan elevprestationer och utformningen
av läsundervisningen i de separata barnskolorna framträder inte. Generella
uttalanden om vad som är den bästa läsundervisningen är därför inte möjli
ga. Eleverna utvecklas i kunskaps- och färdighetshänseende i samtliga
barnskolor utifrån sina förutsättningar vid skolstarten. Dessa visade sig
också variera mellan barnskolorna liksom inom elevgruppen vid den enskil
da barnskolan. Medan vissa elever endast kände till ett fåtal bokstäver och
hade vag uppfattning o m läsningens funktion, var andra elever redan på väg
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att knäcka koden. Elever i en och samma elevgrupp grupp kan således behö
va läsaktiviteter av skilda slag. Det visar behovet av ett brett perspektiv på
språk och läsning, eller som Adams uttrycker det:
Phonological awareness, letter recognition facility relations, and in
dividual words must be developed in concert with real reading an d
real writing and with deliberate reflection on the forms, functions,
and meanings of texts.461
Att bedriva en ensidig läsundervisning är därför inte realistiskt. Effektivite
ten i läsundervisningen har mera att göra med på vilket sätt delarna passar
ihop för att komplettera varandra samtidigt som hänsyn tas till elevens fram
steg och behov. Det kräver, att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper
noga undersöks för att undervisningen ska möta dem på rätt nivå och vara
motiverande för dem.
Lärarna i barnskolorna visade sig inte bundna till någon ensidig teoretisk
uppfattning om läsning och läsundervisning. Metodiska inslag från såväl en
top down- som en bottom w/7-inriktad läsundervisning kunde noteras. Lärar
nas inställning och arbete grundar sig mera på ett övervägande utifrån egna
erfarenheter av läsundervisning om vad som är gynnsamt för elevernas läsutveckling. De har anammat nya tankar och metodiska arbetssätt, men ändå
inte förkastat gamla sådana som de funnit viktiga. De har vågat frigöra sig
själva i sin uppfattning om läsundervisning, vilket exempelvis framgår i ett
sådant uttalande som: Jag har arbetat enligt LTG men gör inte så fullt ut nu.
Eventuellt har de olika förutsättningar som läsundervisningen har att foga
sig till - ofta från det ena läsåret till det andra - medverkat till denna eklektisism i lärarnas uppfattning och arbete med läsundervisning. Nytt läsår med
nya förutsättningar beträffande elevsammansättning och spridning inom
elevgruppen vad avser språklig förmåga och elementär läsförmåga samt
olika gruppstorlekar med därmed förändrad personalresurs innebär att un
dervisningssituationen varierar år från år. Lärarna tvingas att anpassa orga
nisation, arbetssätt och utformning av läsundervisningen till de nya förut
sättningarna och kan därför inte vara rigida i sitt sätt att bedriva läsundervis
ning. Tvärtom, måste de äga en bred kunskap om läsundervisning och en vid
repertoar av metodiska tillvägagångssätt för att stimulera eleverna och un
derlätta deras läsinlärning. Lärarna gör helt enkelt sitt bästa för att eleverna
ska bli bra läsare utifrån de förutsättningar som ges.
Blandningen av m etodiska inslag från olika teoretiska "approacher" be
träffande läsundervisning vittnar om att lärarna i barnskolorna är tvärparadigmatiska i sin pedagogiska uppfattning om läsundervisning. Detta är i
överensstämmelse med den postmodernistiska andan av flexibilitet och av
saknad av klara gränser. För inte så värst många år sedan, under den
467
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progressiva eran, var det annorlunda. Då kände sig lärarna ofta tvungna att
tillhöra en falang och därmed göra avkall på egna, personliga åsikter. Post
modernisten är i stället en fritänkare. Det öppnar upp för att ifrågasätta svag
heter i det egna arbetet, bryta sig ur en viss teoretisk referensram och se vad
denna inte förmår. Eftersom de flesta teorier tenderar att ge upphov till en
tydighet och bestämda innebörder, undviks härigenom ett totaliserande av
enbart en teori och alternativa tolkningar eller lösningar utmanas.
Flera olika teoretiska perspektiv kan vara nödvändiga, att som lärare re
flektera över vid värdering av den egna undervisningen. Det kan när det
gäller läsundervisning röra teorier om hur barn aktivt konstruerar kunskaper
om läsning genom interaktion med omgivningen. Det kan röra teorier om
vilken betydelse den sociala interaktionen elever emellan samt mellan barnet
och en vuxen har för läsinlärningen och därmed hur läsundervisning bör
bedrivas liksom hur läraren bör fungera i undervisningen. Vidare kan det
handla om hur en vuxen kontinuerligt kan leda barnets prestationsutveckling
genom att engagera eleven i aktiviteter som ökar elevens kunskaper och
färdigheter. Samtliga perspektiv behövs i det konststycke som läsundervis
ning innebär. Att ge lärare under utbildning tillfällen till att reflektera utifrån
olika teoretiska perspektiv vid analys av undervisning torde vara värdefullt
för deras kompetens.
Att så sker är förenligt med vad mycken läsforskning idag redovisar.
Läsundervisning måste ha ett brett perspektiv för att stimulera elevernas
läsutveckling. Denna innebär att barn måste lära sig reflektera över betydel
ser i större enheter i språket som fraser, meningar och hela texter lika väl
som de lär sig upptäcka mindre enheter i språket som fonem. Under den
fortgående process då eleverna blir läskunniga lär de sig reflektera över
språket som objekt, samtidigt som de lär sig använda språket för att själva
producera text. Detta är nödvändigt för att bli läskunnig. Först måste barn
skapa en förståelse för läsningens funktion och nyttan med läsning. I detta
tidiga stadium av läsutvecklingen inser de också det nöje läsningen kan ge i
deras egna liv. Utan denna fundamentala förståelse för läsning saknar barnet
den bakgrund, som spelar en avgörande roll för att tillägna sig de färdigheter
vilka behövs för en fortsatt läsutveckling.
Med avseende på behovet av en bred kompetens hos lärarna bör lärarut
bildningen utveckla det vetenskapliga förhållningssättet hos de blivande
lärarna. Forskningen har beskrivit vilka insikter och kunskaper som är nöd
vändiga för eleverna inför läsinlärningen. Likaså har forskningen visat på
behovet av såväl ett meningsfullt och funktionellt arbete i läsundervisningen
som en fokusering av färdighetsmoment och delförmågor i läsningen. Vi vet
idag, att barns läsutveckling börjar vid en mycket tidig ålder och att en litte
rär omgivning stimulerar denna utveckling. Vi vet, att insikter och kunska
per om språk och text gynnar barns läsutveckling. Barn skulle, bättre än vad
som sker idag, kunna förberedas inför läsinlärningen. Särskilt gäller detta
barn som under förskoleåren inte växt upp i en litterär omgivning. De har
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mycket att hämta in, innan de involveras i den formella läsundervisningen.
En anpassning av undervisningen till enskilda elever och en så långt driven
individualisering som möjligt visar sig nödvändig med hänsyn till den sprid
ning av språkliga insikter och medvetenhet om text som barnskoleeleverna
uppvisar vid skolstarten.
Sedan denna undersökning startade, har den tidigare skolstarten skjutits
på framtiden. Syftet var att med en totalintegrering av skola och skolbarns
omsorg höja utbildningsstandarden och utveckla en individualiserad skola.
Barn skulle få den tid de behövde för att utvecklas samt ta ansvar för eget
lärande. För sexåringar bildas nu i stället en förskoleklass. Om denna nya
skolform sägs att varje barns utveckling och lärande skall stimuleras genom
pedagogisk verksamhet. Förskolans roll för lärande skall stärkas genom att
den kognitiva processen ges ökad tyngd. För att ge alla barn möjlighet att
lyckas i skolan betonas betydelsen av de tidiga årens lärande och utveckling.
Förskoleklassen ska också främja likvärdigheten för alla sexåringar inför
deras fortsatta skolgång.468
Det antyder, att statsmakternas syfte med den nya förskoleklassen fortfa
rande är en kvalitetsökning och att integreringen förskoleklass, skolbarns
omsorg och skola ska öka kvaliteten i samtliga tre verksamheter. Hur och i
vilket avseende ska detta ske? Om statsmakterna önskar en sådan föränd
ring, bör de också uttala en klar målsättning med framför allt undervisningen
i förskoleklassen. En förändring sker inte av sig själv, i synnerhet inte om
personalen inte vet syftet med denna. En angelägen uppgift bör vara att för
bereda eleverna inför läsinlärningen, i synnerhet de elever som befinner sig
på en lägre läsutvecklingsnivå än kamraterna. Om inte detta sker har ingen
förändring av den pedagogiska verksamheten skett i och med förskoleklas
sens tillkomst. Då innebär denna bara en namnändring av den tidigare sexårsverksamheten inom förskolans ram. Den möjlighet som ligger i att ut
nyttja detta år i nämnda avseende behöver för den skull inte innebära "att
den nuvarande skolan förs ner i åldrarna"469. Inte heller att
"ämnespedagogik förs in för tidigt i åldrarna"470. Läsförberedande undervis
ning kan ske i lekbetonad anda. Fallstudierna i barnskolorna har visat att
många sexåringar självmant söker läsrelaterade arbetsuppgifter. Andra ele
ver visar sig behöva förberedande undervisning inför läsinlärningen. Om
läsåret i förskoleklassen ska åstadkomma den likvärdighet som åsyftas
måste det innebära en målmedveten läsförberedande undervisning, där hän
syn tas till barns olika förutsättningar och behov. Det bör också innebära, att
elever som befinner sig på en lägre läsutvecklingsnivå än kamraterna får
Samverkan för utveckling. Omförskolan, skolan och skolbarnsomsorgen. DS 1997:10.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.
469 SOU 1994:45. s 10.
470 Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. SOU 1997:21.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.
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undervisningsinsatser, som ökar deras förutsättningar att prestationsmässigt
hämta in på kamraternas försprång.
I dessa avseenden måste verksamheten vid de barnskolor som studerats i
denna undersökning förändras. Att få möjlighet att utvecklas i egen takt och
att få frihet att söka sig till läsuppgifter som är av intresse, räcker inte för
eleverna i fråga. Inte heller räcker den undervisningsinsats som klassläraren
kan ge i undervisningsgruppen. I en åldersintegrerad undervisning har för
hoppningen varit, att läraren ska frigöras för att kunna ägna sig åt de elever
som behöver mera undervisningsstöd. Till viss del är detta sant, men även de
äldre eleverna i en åldersintegrering av elever i de tidiga skolåldrarna behö
ver lärarens stöd. Om inte för att klara arbetsuppgiften så för att orka enga
gera sig i arbetet under den tid som arbetspasset varar. Lärarna i barnskolor
na anser sig inte hinna med att ge det stöd, som de mest behövande eleverna
fordrar. Den flexibilitet i undervisningen som den totalintegrerade verksam
heten skulle ge möjlighet till genom lagarbete i personalgruppen och olika
grupperingar av eleverna, har i flera barnskolor visat sig begränsas av så
dana förutsättningar för verksamheten som personalresurs, lokaltillgång
samt en för verksamheten gynnsam schemaläggning.
En utbildning i förberedande och grundläggande läsundervisning för de
personalkategorier som ska arbeta med barn i de tidiga skolåldrarna kan
bidra till en utveckling av den integrerade verksamheten mellan förskole
klassen, skolbarnsomsorgen och skolan. På så sätt kan förskolläraren och
fritidspedagogen förstå hur de utifrån sina olika yrkeskompetenser kan vara
delaktiga i den viktiga förberedande läsundervisningen. I barnskolorna me
nade dessa befattningshavare att de saknade sådana kunskaper. Därför an
svarade grundskolläraren på vissa barnskolor för den läsförberedande un
dervisningen. Vidare kan utbildning bidra till kontinuitet över de första åren
när det gäller läsundervisningen. En gemensam kunskapsbas i personallaget
är därvid angelägen för planering av verksamheten.
En utveckling av v erksamheten kan även åstadkommas genom fortbild
ning som syftar till analys och reflektion över undervisningens förutsätt
ningar, process och resultat. Att se samband häremellan är en förutsättning
för att förstå villkoren för den egna undervisningen, begränsningar och möj
ligheter för undervisningsprocessen samt bakomliggande förhållanden till
det undervisningsresultat som erhålls. Elevprestationer är inte enbart ett
resultat av den läsundervisning som eleverna deltagit i. En sådan insikt ger
möjligheter att se, vad som behöver förändras för att åstadkomma önskvärd
utveckling av verksamheten. Personalens pedagogiska uppfattningar skulle
därmed eventuellt få större utrymme. I barnskolorna styrdes den pedagogis
ka verksamheten i hög grad av rådande förutsättningar för verksamheten. En
arbetsplan som utarbetats i syfte att styra den pedagogiska verksamheten
fanns vid de flesta barnskolor. Målsättningarna i denna arbetsplan var
emellertid övergripande till sin karaktär, så övergripande att de kan anses
som strävandemål. För verksamhetens skull, för att förpliktiga till något,
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skulle ambitionerna behöva uttryckas i mera konkreta ordalag och arbets
planen därmed bli ett mer styrande dokument. Anledningen till de övergri
pande formuleringarna kan vara, att personalen på ett alltför tidigt stadium,
innan de hade hunnit sätta sig in i och smälta vad den nya barnskoleverk
samheten skulle innebära och kunna bestå av, skrev dessa arbetsplaner. En
omarbetning är på sin plats, när personalen hunnit få mera erfarenheter och
kunskaper.
Förutom lärarutbildare, ansvariga befattningshavare och ledamöter i
skolledande sammanhang bör politiska makthavare äga dessa insikter. De
senare utformar den politiska styrningen av skolans utveckling och fattar
beslut om de resurser, som skolan förfogar över liksom målen för skolverk
samheten. Därmed är de ansvariga för vad det blir av förskoleklassen och
den integrerade verksamheten förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola,
liksom de villkor vilka undervisningen har att anpassa sig till.
Motiven bakom barnskolornas tillkomst visade sig i de flesta fall diffusa.
I en av barnskolorna hade personalen yrkat på att få starta en åldersintegrerad undervisning i samband med att den flexibla skolstarten blev ett faktum.
I en annan barnskola uttalades tydligt en ekonomisk orsak. Det blev billigare
med sexåringar inom skolans ram än inom barnomsorgen. Det är lätt att se
en koppling till ekonomiska faktorer även på grund av det faktum att speci
alpedagogiska insatser för elever som skulle behöva sådana har varit säll
synta i de studerade barnskolorna. Har den åldersintegrerade verksamheten
varit ett motiv och en pedagogisk manipulation för att kunna spara in på
denna undervisning? Utgör det pedagogiska uttrycket "att utvecklas i egen
takt" ett argument och ett sätt att dölja detta? Att eleverna ska få utvecklas i
sin egen takt låter bra, men vad innebär det för eleverna i fråga? Innebär det
att elevens utveckling beror på elevens egen inneboende drivkraft eller kan
eleven få sådan undervisning av läraren som hjälper eleven att höja sin
kompetens i förhållande till kamraterna? Är det "egna arbetet" ett sätt att
dölja brister härvidlag och därvid överlåta ansvaret för elevens utveckling på
eleven själv? Innebär vidare den åldersintegrerade undervisningen egentli
gen en pedagogisk nivågruppering som förhindrar interaktion mellan elever
på olika kompetensnivåer? Är kontentan för de svaga eleverna egentligen att
"det får bli det det blir"? Vilka är då vinnare och förlorare i systemet? I ut
redningen "Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola", som hade
att göra konsekvensanalyser av en eventuell tidigare skolstart och en integre
rad verksamhet står att läsa: De barn som behöver särskilt stöd får det och
de som går snabbare fram än kamraterna hindras inte, utan stimuleras.471
Finns det därmed bara vinnare och inga förlorare i systemet? Mina resultat
ger anledning att svara nej på ovanstående fråga. De snabbare eleverna i
barnskolorna har inte fått mera stimulans och handledning från läraren än
andra elever. Snarare har det varit så, att de fått klara sig själva med upp
471
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muntrande ord från läraren. Däremot har de kunnat söka sig uppgifter eller
själva hitta på arbetsuppgifter, som passar dem. De har visat motivation att
arbeta med läs- och skrivuppgifter och driver på så sätt sin egen utveckling.
Därför kan de inte sägas vara vinnare i systemet. Höggruppen av elever
prestationsmässigt i barnskolorna har inte heller uppnått bättre resultat på
läsprovet Skolbilder än motsvarande grupp i den nationella utvärderingen,
vilket visar att de inte gynnats av undervisningsformen. Elever som går
långsammare fram har svårare att hitta arbetsuppgifter själva. Lärarna har
oftast hjälpt dem planera arbetsveckan. Eleverna har i regel endast fått det
lärarstöd som medgivits inom klassrummets ram av ordinarie lärare. Om
eleverna i fråga inte får ökat lärarstöd och mer direkt undervisning av lära
ren i liten undervisningsgrupp är inte heller de vinnare i systemet. Den
åldersintegrerade verksamheten med den individualisering som den anses
skapa utrymme för, kan inte vara en ersättning för extra stöd åt ele ver som
behöver detta. I den krympande ekonomi som kommunerna känts vid är
emellertid risken stor att så sker.
I de flesta fall hade de lokala politikerna stått för beslutet om barnskole
tanken och en åldersintegrerad verksamhet. Vilket underlag hade de för
detta beslut? Fallstudierna i denna undersökning visar att de lokala förutsätt
ningarna för barnskoleverksamheten varierar. Innan en åldersintegrerad un
dervisningsform beslutas, är det viktigt att noga penetrera motiven för denna
och göra en analys av de förutsättningar som kommer att gälla för undervis
ningen. Åldersintegreringen i sig ger inte bättre elevprestationer. I stället bör
politiker och praktiker ta i beaktande vad undervisningsformen kommer att
innebära för den egna skolan. Hur många åldersgrupper av barn ska ingå i
den integrerade verksamheten, hur stora är dessa grupper och hur påverkar
det organisationen inom verksamheten. Vad innebär den nya verksamheten
beträffande personalens arbetsbelastning? Vilket engagemang visar perso
nalen för den nya verksamheten? Vilka erfarenheter har de av åldersintegre
rad undervisning? Vilka synpunkter och önskemål kommer från föräldrahåll? Sist men inte minst - vad innebär de kontextuella förhållandena för
undervisningen och elevernas lärande?
Undervisningen i det enskilda klassrummet är inte bara den undervisande
lärarens angelägenhet. Att undervisningsresultatet inte heller endast beror på
lärarens förmåga att leda och organisera undervisning framstår tydligt. Detta
är inte minst viktigt för varje enskild lärare att tänka på. Det skapar möjlig
het att se de orsaksfaktorer som inverkar på den egna undervisningen samt
att inte skuldbelägga enbart sig själv, när man inte kan åstadkomma, det man
vill med undervisningen.
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SUMMARY

Background and aim
Reading instruction in Sweden has traditionally begun at the age of seven,
the start of compulsory school attendance. Results of research, however,
indicate that reading instruction of younger children may positively affect
their future reading competence. It has been suggested by the a state investi
gation that compulsory school, pre-school and the child care system could
be merged to improve the first years in the compulsory school. To bridge the
gap between pre-school and compulsory school six- and seven year-old
children are usually integrated in mixed-aged classes. It is also common that
lower primary school teachers, pre-school teachers and freetime teachers
work together in these classes. For the sake of this research these schools are
designated child schools (barnskolor).
The overall questions of this study are:
*How do teachers in child schools organise work, including reading in
struction, around the increased variation of knowledge and skills that ac
companies with increased age of variation?
* To what extent do teachers take into account reading research?
* How does reading ability of child-school pupils develop during the first
years at school?
The ambition of this research, therefore, was to analyse a pedagogical prac
tise; that is to study the contexts, the processes, and the results of re ading
instruction in child schools and where possible, to relate these components
to each other.

Organisation
Six child schools from rural and urban areas were included in the study.
None of them had a low status or high status intake. Their pupils were from
lower middle or working class families.
Field studing data were collected over three years. During the first year I
visited every school five times, and during the second year I twice returned
to each school. My last visit was paid to each school during the third year.
Initially I acquainted myself with the local environment and the school or
ganisation. After that I observed the teachers'practise. Finally, I interviewed
the teachers and, on several occasions, measured the reading ability of the
pupils.
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During the field studies I made notes, among other things, about grou
ping, textbooks and formal instruction. I particular sought for answers to the
following questions:
* How were the pupils grouped during work and instruction? To what degree
was the instruction individualised? Were many different activities going on
at the same time and on different competence levels?
* Were textbooks and readers used? To what extent was stress laid upon the
learning of letters and phonemes? When did the pupils get access to story
books? Was the learning of reading skills emphasised?
* Was formal reading instruction part of the curriculum for the six years of
age?
All staff wa s interviewed at least once and the lower primary school teacher
several times. The most important were tape-recorded. The first interview
provided information about the teachers "attitude to mixed-aged education.
The second interview was made with the lower primary school teacher and
dealt with t he main questions of the study: What were the teacher's inten
tions for the reading instruction? How did she define a good teaching and
why did she work the way she did?
Other interviews touched upon the planning of the work and how the so
cial background of th e pupils affected the pedagogical arrangement. At the
end of the first year the teacher was asked to evaluate the passed year. After
still another year I asked the teacher if her intentions were fulfilled and if
not, what had been the obstacles? Throughout I talked informally with the
teachers about their work as it related to my field of research.
The reading ability was also repeatedly measured to follow the pupils'
reading development. The six year-old pupils were tested as indicated in
table 16.
Table 16. The distributions of the tests for the six years old pupils.
Year 1 (1995)
Year 2 (1996)
Year 3
Autumn
Spring
Autumn
Spring
Autumn
term
term
term
term
term
Phonologic Phonologic
Phonologic
al test
al test
al test
Oral dia
Word
gnosis
reading test
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1997)
Spring term
Reading
comprehen
sion test
Inquiry about
reading habits
Inquiry about
attitudes to
reading

Summary

The seven-year old pupils were divided into two separate groups, one group
had s tarted school at the age of six and the other at th e age of seven. The
groups were for the purposes of the testing desi gnated "the old" and "the
new" seven year-old respectively. The testing timetable for these groups is
shown in table 17.
Table 17. The distributions of the tests for the seven years old pupils.
Group of
pupils
"Old"
seven
years of
age

"New"
seven
years of
age

Year ] (1995)
Autumn Spring
ternu
term
Word
reading
test

Phono
logical
test

Phono
logical
test
Word
reading
test

Year 2 (1996)
Autumn Spring
term
term
Compre
hension
test
Inquiry
about
reading
habits.
Inquiry
about
attitudes
to read
ing.
Reading
comprehen-sion
test.
Inquiry
about
reading
habits.
Inquiry
about
attitudes
to read
ing.

Year 31 (1997)
Autumn Spring
term
term

Analysis and analytical concepts
These results of the field work and the testing were analysed by reference to
two different theories about the reading process, the top down- and the bot
tom up-model. The models are based on different assumptions about how
children should be instructed. Components of the reading process - compre
hension and d ecoding - are differently emphasised and, as a consequence,
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reading instruction is configured differently. Reading approaches, popular in
Swedish schools, can be traced back to these two models. I searched for
evidence on the use of these different models for example: Which was the
point of departure for the basic reading instruction? How was the learning of
skills carried out and was the instruction hierarchically arranged? Was a
reader used?
On my first school visits I noted differences in the degree to which pupils
of diff erent ages were integrated in reading instruction. I began to ask my
self how the grouping of pupils affected the pedagogical practice. I turned to
Basil Bernstein's theory about visible and invisible pedagogy. Certain
aspects of the pedagogical practise were analysed with his concepts classifi
cation and framing. Classifica tion refers to the relation between categories
like pupils, teachers and subjects. When categories are clearly separated the
classification is 'strong', when the boundaries are blurred the classification
is 'weak'.
Framing relates to the principles which govern the process of transmis
sion and acquisition of knowledge and skills. The concept of fr aming could
be used to describe the reading instruction and who controlled this process.
Under teacher control framing is strong and, consequently, the pupils have
limited influence on their activities. If the pupils have more to say framing is
weaker. Framing thus refer to factors that confine or regulate teaching me
thods, pedagogical activities and the time on task. If classification and
framing are strong a visible pedagogy is prevalent and if they are weak the
pedagogy is invisible. Classification and framing embrace for instance vari
ation in access to space, pupil numbers, economical resources, written curri
cula and teachers'pedagogical philosophies.

Results and discussion
Not surprisingly access to rooms, the number of pupils and other factors like
the parents of the pupils and the pedagogical philosophy of the teachers
influenced the principles of classification and framing and hence the peda
gogical practice.

Classification
As the number of pupils increased, the demand for dividing them into smal
ler groups arouse. Different principles for the classification were used, such
as age, competence level and sex. Despite the formal requirement that pupils
in different ages should be mixed, age-grouping still existed and a strong
classification according to age was found in two schools. In this respect old
patterns seem to be resistant and hard to change.
The staff members belonged to different professions and their educatio
nal background varied. In the child school they worked together in the same
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organisation and were expected to share responsibility and work. The inten
tion was that the results would be a reformed pedagogical practi ce but in this
study no significant changes of the teachers'professional roles seem to have
taken place. In most cases, the lower primary school teacher was responsible
for the reading instruction, while her colleagues accepted that they were not
qualified to teach reading. In o ne school however, the teachers worked to
gether as a team, and they all took part in the reading instruction. As before,
earlier patterns of power and practice were applied to the division of labour.
The classification between different professional groups was also depen
dent on how the pedagogical practise was organised and how the dividing
line between different activities was drawn. A strong cla ssification between
different activities dominated in most schools. The principle Every thing on
its own time and place dictated the rules. The classification was stronger in
those schools where different rooms were used for different activities. Initi
ally, the classification of the six year-olds was weak but it was sharpened
successively. Pre-school culture and school culture were merged but not on
the same conditions. As the child schools were located in the school house
for compulsory schooling the host school culture to a large extent stamped
its mark on all pedagogical practise.

Framing
The control of th e content of the instruction was in the hands of t he teacher
and this pattern was comparable in every school. During lessons designated
'my own work' the pupils were allowed to plan their work for the week.
However, choices were restricted. The teacher exercised a strong control
over every child's work, even if, from the childrens'point of view, they were
free to choose their activities. Nevertheless, to let the pupils choose what to
do also was the teacher's solution to the problem of the organisation of the
work as there were variations in the childrens' competence. Most pupils then
could work by themselves and the teacher had time for guiding individual
pupils. While framing was strong with regard to content it was weak con
cerning pacing. In some schools the pupils were allowed to make their own
weekly schedule in order to foster responsibility for their own learning.
With one exception a visible pedagogy dominated in all child schools
although classification and framing varied in strength.

Reading instruction
In some schools the six years of age usually were segregated from the older
pupils. In other schools the six year-old pupils were integrated with o lder
pupils. In the first case they did not get any formal reading instruction. They
had only prepatory reading instruction which, for example, consisted of
conversation training and language games. Some six year-old pupils had an
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early understanding of reading and writing means of communication and
some of them also liked reading activities. They also chose this kind of acti
vities instead of fo r example playing, and they made considerable progress
in reading. The gap in reading competence between these two groups was
therefore broadened. This is an ill ustration of B ernstein's thesis that weak
framing allows for pupils to sort themselves into groups of more or less suc
cessful learners.
The formal reading instruction was neither top down- nor bottom up- ori
ented. The training of skills in order to improve decoding capability as well
as communicative exercises, comprehensive reading and writing were parts
of the in struction. From the very beginning, the pupils were allowed to read
story books and write stories although they did not yet know all the letters.
These elements of the whole language approach was combined with a basal
reading approach. My conclusion is that this combination of theoretical mo
dels is effective since, in a mixed age class, pupils at different competence
levels benefit from different approaches.
Another widespread feature was that the pupils themselves usually chose
what story books to read. Reading at school was reading for pleasure. In
some schools however, a reader was used for the decoding training.

The results of tests
The phonological test was given three times to the youngest pupils, firstly
before they began school, secondly at the end of the first year and thirdly at
the end of the second year when they had got formal reading instruction.
Those pupils who had the lowest results on all these measures did not im
prove in the later testing. There was a difference between, on the one hand,
pupils who had taken part in reading related activities at the age of six and,
on the other hand, those for whom such activities were postponed to the age
of seven.
The child school pupils could not be differentiated from an equivalent
sample of pupils of the same age in the National Evaluation test of reading
comprehension. Nevertheless, the pupils in the child schools devoted more
time to reading for enjoyment than pupils in the National Evaluation tests
and they also had a more positive attitude to reading.

Reading instruction from the teachers point of view
All teachers with one exception expressed eclectic opinions about reading
instruction. This was also in accordance with how t hey worked in the class
room. But they also said that they sometimes failed to realise their inten
tions. The teachers did not refer to scientific theories when they tried to ex
plain the rational for their pedagogical practise. Instead they referred to
whole language and basal reading approaches. These approaches worked as
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guiding lines for how to teach reading. They only marginally touched upon
questions of the why and the what in reading instruction. Many teachers had
a "pedagogical content knowledge" but its basis did not seem to be groun
ded on scientific theories.

An evaluation of reading instruction in the child schools
There were both similarities as well as differences between the pedagogi
cal practise in the child schools. The results on the tests varied, but it should
also be noted that the conditions also varied. The differences can not easily
be explained with reference to different modes of instruct ion. Therefore one
can not conclude that the instruction in one school was better than in an
other. For example, in the school where pupils performed less well on the
tests than pupils in other schools, the number pupils was very small as were
the staff resources. Therefore it was not possible to divide the pupils into
smaller groups according to age or competence, and classification and
framing were very weak. The invisible pedagogy employed was thus a way
of h andling such frame factors. In my view the results of the tests are not a
consequence of pedagogy only; one must also be prepared to take into ac
count all the circumstances that interact with the instruction. The tea
chers'opinions about instruction were not compatible with grouping the
pupils in homogenous groups according to age or competence level. Here
some kind of visible pedagogy is a practical solution t o the problems caused
by mixed-age instruction with large groups of pupils.
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Bilaga 1

Utvärderingsfrågor
Det gångna läsåret.
1. När du ser tillbaka på läsåret - vilka funderingar kommer då?
Hur vet du att du gj ort ett bra jobb och hur vet du vad du behöver för
bättra i läsundervisningen?
Effektiviteten i den egna undervisningsstrategin och tidsanvändningen be
träffande läsundervisningen.
2. Är läsundervisningen effektiv så att den leder fram till god läsförmåga?
Motivera.
3. Används lektionstiden effektivt? Förklara.
Hjälpfrågor:
4. Hur har balansen varit mellan läsning, skrivning, lyssnande och samtal?
5. Hur är avvägningen i läsundervisningen mellan övning av avkodnings
förmågan, t ex genom ordläsning, respektive kontextuell läsning?
6. Har fri läsning i klassen förekommit i tillräcklig omfattning?
7. Är elevernas lästräning effektiv, läser eleverna t ex samma text fler än
en gång?
8. Underlättar ni elevernas läsning och förståelse av en ny text genom att
förbereda läsningen av texten? Vad innebär den förberedelsen?
9. Läser ni tillräckligt ofta högt för eleverna?
10. Använder du lektionstiden effektivt?
I vad mån förekommer grupp- eller klassundervisning? Funderar du på
någon
förändring härvidlag? Varför?
Är eleverna engagerade i undervisningsaktiviteterna?
11. Hur självständiga är eleverna i skolarbetet? Vet eleverna vad de ska
göra när de är färdiga med en aktivitet? Klarar de på egen hand över
gången till en annan arbetsuppgift? Vet eleverna hur de kan få hjälp när
läraren är upptagen?
12. Är arbetspassens längd lämpliga ur inlärnings- och koncentrationssyn
punkt?
13. Har elevgrupperingen fungerat bra ur inlärnings- och trivselsynpunkt för
eleverna?

Elevernas läsintresse och läsutveckling.
14. Hur är läsintresset hos eleverna? Vet du ungefär hur många böcker varje
elev läser under veckan?
15. Hur bedömer du om eleverna gör framsteg
- när det gäller flytet i läsningen?
M
- " "
läsförståelsen?
Har eleverna en adekvat läsförmåga för åldern?
Läromedlens lämplighet.
16. Är läromedlen ändamåsenliga? Passar de dina mål med läsundervisningen?
Är läromedlen intressanta för eleverna? Finns läromedel i olika svårig
hetsgrader?
17. Hur är karaktären på arbetsböckerna för övning av läsförståelsen?
Är uppgifterna av ifyllnadskaraktär eller krävs ett "högre tänkande" av
eleverna?
Förekommer öppna frågor?
18. Vad är syftet med de texter eleverna läser i skolan - att träna avläsning
eller konstruera en förståelse av texten?
Inför kommande läsår.
19. Vilka förändringar tänker du vidta till nästa läsår beträffande läsundervisningen?
Varför?

Bilaga 2

Intervjufrågor till personal vid barnskolorna.
1. Vilken yrkesutbildning har du?
2. Hur länge har du tjänstgjort som lågstadielärare/förskollärare/fri
tidspedagog?
3. Hur kom det sig att du började arbeta i barnskolan?
4. Har barnskolan kommit att innebära någon förändring av din yrkesroll?
5. Vilka förväntningar har du på barnskolan?
6. Vilka fördelar för barnen har denna form av skolstart?
7. Har du varit delaktig i utformandet av verksamheten?
8. Vilken förändring av den pedagogiska verksamheten har barnskolan fört
med sig?
9. Vilka fördelar betr. språkutveckling och läsinlärning kan en integrering
av 6- och 7-åringar ha?
10. Till lågstadielärare: Vilken läsmetod använder du?
Hur skulle du vilja karakterisera din läsmetod?
Varför använder du den?
11. Vad anser du om avläsningsteknik och meningsfull läsning? Vilket bör
vara utgångspunkten i den grundläggande läsundervisningen? Går de
båda aspekterna att kombinera? Hur?

Intervjufrågor till skolledaren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Varför startades barnskolan?
Varifrån kom idén att starta barnskolan?
Har ni fått extra pengar för att starta barnskolan?
På vilket sätt är du som skolledare involverad i barnskolan?
Vilka förhoppningar ställde ni på barnskolan när den påbörjades?
Hur introducerades barnskolan till lärarna och barnomsorgspersonalen?
Hur bemöttes idén från lärare respektive barnomsorgspersonal?
Har den personal som arbetar inom verksamheten ansökt om att få ar
beta med detta?
Hur så de respektive yrkesgrupperna från förskola och grundskola på att
arbeta parallellt?
Hur lång förberedelsetid hade ni?
Hur mycket tid har ägnats till gemensam planering?
Hur fick föräldrarna information?

13. Uttalades några syften från eller mål med barnskolan från skolledning
ens sida?
Hur har diskussioner förts om detta?
Vem eller vilka har utvecklat målen för barnskolan?
14. Barnskolan ska ta till vara det bästa ur förskolans och grundskolans
kultur och förena detta. Hur har diskussioner förts om detta?
Har det funnits meningsskiljaktigheter om vad som är "det bästa" från
de olika kulturerna?
15. Har barnskolan utvecklats som ni hittills önskade?

Bilaga 3

Intervjufrågor om läsning.
1. Beskriv vad du menar med en bra läsförmåga hos dina elever.
2. Vad är avgörande faktorer för att utveckla en bra läsförmåga?
3. Vad kan läsundervisningen bidra med? Bör den utformas på något sär
skilt sätt?
Går det att arbeta enligt dina ideal i den verksamhet du nu tjänstgör i?
4. På vilket sätt möter sexåringarna läsundervisning?
Skiljer den sig från sjuåringarnas läsundervisning?
Vad och vem avgör när eleven ska börja delta i läsundervisningen?
5. Vad menar du med förberedande läsinlärning?
Vad gör du och varför?
6. Är det någon skillnad på hur läsundervisningen bedrivs i årskurslös/åldersintegrerad undervisning gentemot traditionell årskursindelad/åldershomogen undervisning? Hur?
Fördelar/nackdelar med respektive undervisningsform för läsundervis
ningen?
7. Är det någon särskild del av läsförmågan som utvecklas bättre hos ele
verna i åldersintegrerad undervisning? Hur kommer det sig?
Någon del som utvecklas sämre? Varför?
8. Vad innebär enligt din uppfattning en svag läsförmåga? Vad kan du som
lärare göra för att förbättra den?
9. Hur skulle du vilja beskriva spridningen av läsförmåga i klassen?
10. "Skolans uppgift är att stödja eleven att komma så långt hans/hennes
förutsättningar medger", säger utredningsbetänkandet. Hur ser du på
den skrivningen?
Vad betyder det för undervisningen? Beskriv hur du individualiserar
läsundervisningen.
11. Vilka är de pedagogiska motiven för hur du lagt upp läsundervisningen?
12. Hur går du tillväga för att bedöma enskilda elevers färdighetsutveckling
i läsning?
13. Hur kan en förskollärare och en lågstadielärare komplettera varandra i
läsundervisningen?

Intervjufrågor till lärarna om undervisningen i allmänhet.
1. Vad anser du vara skolans uppgift när det gäller sexåringarna?
2. Hur bör enligt din åsikt integreringen förskola - skola ta sig uttryck i den
praktiska verksamheten?
Stämmer din uppfattning med hur verksamheten här har gestaltat sig?
3. Vad innebär "skolförberedande verksamhet"?
Vilka aktiviteter innefattar den skolförberedande verksamheten här?
4. Beskriv ev. positiva och/eller negativa influenser från förskolepedago
giken.
5. Har det inneburit något särskilt för din lärarroll?
6. Vad är din uppfattning om åldersintegrerad undervisning?
7. Passar åldersintegrerad undervisning alla barn?
Finns det "vinnare" och "förlorare"? Vilka är det?
8. Beskriv det arbetssätt som du tycker ska prägla åldersintegrerad under
visning.
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Intervjufrågor om läsundervisningen.
1. Hur planerar du undervisningen?
Terminsplanering ?
Veckoplanering?
Lektionsplanering?
2. Hur skiljer sig planeringen i åldersintegrerad jämfört med åldersindelad
undervisning?
3. Vad är utgångspunkt för din planering?
Teorier om läsning?
Innehållet - det som du ska hinna med under läsåret,terminen, veckan?
Socialt sammanhang?
Undervisningssituationen?
De enskilda eleverna?
4. Beskriv hur du konkret i klassrumsundervisningen stödjer en elev med
lässvårigheter.
5. Gör du individuella arbetsgångar åt enskilda elever?
6. Beskriv hur du i undervisningen kan utnyttja dig av åldersblandningen?
7. Barn har olika inlärningsstrategier. Har du också olika undervisnings
strategier med enskilda barn? Förklara och ge exempel.
8. Finns det fortfarande elever som har språkövningar?
Varför?
Har ni en bestämd arbetsgång för språkövningarna?
9. Anser du att läsförmågan hos dina elever motsvarar vad man kan för
vänta sig av elever i den åldern?
Hur bedömer du detta?
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Intervjufrågor år 2 i samband med den andra läsprövningen.
1. Beskriv elevernas sociala hembakgrund.
2. Barn kan olika mycket när de kommer till skolan. Det finns teorier som
säger att det hänger samman med den sociala hembakgrunden. Hur ser du
på det? Stämmer det?
3. Behöver barn från olika sociala miljöer olika slags undervisning?
Förhåller lärare sig olika mot barn från olika sociala miljöer?
4. Är det så i din klass att elever från olika sociala miljöer kan olika
mycket?
Vilken betydelse har det för läsundervisningen?
Tänker du på det när du lägger upp undervisningen?
Vad kan du göra för elever från olika sociala miljöer när det gäller läsun
dervisningen?
Vad kan det innebära konkret i din klass?
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Reflektionsfrågor till klassläraren.
1. Hur ser din vision om en bra läsundervisning ut?
2. Hur stämmer det överens om du ser till innehåll och utformning i läsundervisningen nu?
3. Vad är det som gör att läsundervisningen blir som den blir?
4. Din egen vision - var och hur har du fått den?
5. Tror du att din uppfattning om läsundervisning är vanlig?
Skiljer den sig från andra lärares uppfattning?
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Intervjufrågor till barn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Vad tycker du är roligt i barnskolan?
Vad tycker du är tråkigt?
Skriv ditt namn.
Kan du flera bokstäver? Skriv dem här.
Brukar någon läsa för dig hemma? Vem?
Varför är det bra att kunna läsa?
Varför är det bra att kunna skriva?
Har du någon älsklingsbok?
Hur många ord är det i den här meningen? Pia sparkar bollen.
Henrik har en ryggsäck.
Sofia har fått nya skor.
Kan du rimma? Ska vi försöka?
Du kan rimma
Anna kan
?
I ett hus
bor en
?
Per skulle baka
en smaskig —?
Katten smyger
fågeln
?
Vilket ljud slutar det här ordet på? Säg efter först.
Val, lås, ram.
Vilket ljud börjar det här ordet på? Säg efter först.
apa, mur, får, gås, bil, tåg.
Vilket ord kan jag få av
ba—nan
cy—kel
last—bil
ka—me—ra
Hur många gånger klappar du händerna när du säger
dator (visa första gången)
lejon
kaka
polisbil
dockskåp
tuggummi
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Tabell I. Medelvärde (M) och standardavvikelse (Std) på det fonologiska
provet för de elever som var sex år (födda 1988) när undersökningen
startade.
Skola

M

Ht år 1
Std

M

Vt år 1
Std

5,73
3,38
2,67
3,30
4,92
6,86
3,16

1,42
2,50
2,80
2,31
2,63
0,38
2,18

6,45
5,15
4,83
5,10
5,83
7,00
3,94

Totalvärden, alla
barn-skoleelever. 4,17

2,49

5,30

Norrskolan
Bergsbyns skola
Rödås skola
Skola X1
Askolan
Söderskolan
Sörbyskolan

1,21
2,38
2,64
2,51
1,64
0,00
2,41

2,22

M

Vt år 2
Std

7,0
6,56
6,25
5,87
6,86
6,71
6,18

0,00
0,53
0,96
1,73
0,36
0,49
1,47

6?18 1,03

Kommentar: Norrskolans elever uppnår resultat över totalmedelvärdet på det
fonologiska provet vid samtliga prövningar. Skillnaden är också signifikant
vid samtliga tillfällen. (Tillfälle 1: T-värde 2,30, df 76, p<0,025/0,5, tillfälle
2: T-värde 1,89, df 75, p< 0,05/0,1, tillfälle 3: T-värde 1,72, df 68 , P<0,05.)
Spridningen inom gruppen är lägre än motsvarande spridningsvärde för hela
åldersgruppen elever inom barnskolorna vid samtliga prövningstillfällen.
Den sista prövningen visar att samtliga elever har en mycket god fonologisk
förmåga. Takeffekt uppstår.
Bergbynsskolans sexåringar har provresultat som ligger under totalme
delvärdet vid skolstarten. (Ej sign.) Efter ett år är resultatet på ungefär
samma nivå som totalmedelvärdet. Spridningen inom gruppen är obetydligt
högre än för hela åldersgruppen i barnskolorna. (Sign. föreligger ej.) Sprid
ningen har dock ökat från hösten och granskning av de individuella resulta
ten visar att några elever inte har samma utvecklingshastighet beträffande
den fonologiska förmågan. Fem elever har 4 poäng eller därunder av sju
möjliga poäng på provet och att det rör sig om samma elever som erhöll de
lägsta resultaten på provet vid höstprövningen. Provresultatet år 3 är lägre än
totalmedelvärdet.(Takeffekt) Bortfall 2 elever vid den sista prövningen.
I Rödås barnskola ligger sexåringarna höstterminen år 1 under totalme
delvärdet. (T-värde -1,54, Df 76, p<0,051/0,02). Två elever deltog inte i
provet. En elev som står på en låg läsutvecklingsnivå och en elev som av
personalen bedömdes av kognitiva skäl inte kunna delta i provet. Vid
vårprövningen visar sig att sexåringarnas fonologiska medvetenhet under
läsåret ökat i betydande grad. Fortfarande i slutet av vårterminen år 1 ligger
dock deras resultat under totalmedelvärdet och spridningen är större än i
1

Avser den skola där läsprövningar genomfördes men vars pedagogiska praktik inte
beskrivits här.

åldersgruppen som helhet. (Ej sign.). Bortfall av två elever, en elev på grund
av att överflyttning till annan skolform förbereds och en annan elev på grund
av sjukdom. Totalt deltog sex elever. Vid det tredje provtillfället, vårtermi
nen år 2 deltog fyra elever, varav två elever erhöll full poäng på provet. (Ej
sign.). Bortfall av 4 elever, en på grund av överflyttning till annan skolform,
tre på grund av sjukdom.
Sexårsgruppens resultat i Åskolan överstiger vid barnskolestarten total
medelvärdet för åldersgruppen som helhet. (Signifikans föreligger ej. Bort
fall 2 elever). Vid slutet av läsåret uppnår sexåringarna i förhållande till
totalmedelvärdet ett högt resultat och spridningen inom gruppen är betydligt
lägre än den totala spridningen för samtliga elever i barnskolorna. I jämfö
relse med höstterminsresultatet är medelvärdet nu högre men framför allt
visar spridningen inom gruppen att flera elever höjt sin fonologiska kompe
tens under läsåret. De individuella resultaten visar dock att två elever har
relativt låga resultat även på denna prövning. (Bortfall 3 elever). (Ej sign.)
En takeffekt inverkar på resultatet vårterminen år 2. Förutom två elever som
endast har ett fel på provet har samtliga elever full poäng. (Sign. föreligger.
T=l,40, Df 68, p< 0,1/0,2).
Söderskolans sexårsgrupp erhåller vid samtliga prövningar ett resultat
som överstiger åldersgruppens medelvärde. Spridningen är också lägre än
för åldersgruppen som helhet. Att resultatet är något lägre på vårterminen år
2 än vid vårprövningen föregående år har dock inte med en prestationssänk
ning att göra. Det låga elevantalet gör att de två lägsta resultaten i gruppen,
vardera 6 poäng, inverkar markant på medelvärdet. Såväl klasslärarens som
min bedömning vid provtillfället var att eleverna i fråga inte koncentrerade
sig på uppgiften, då den var alltför lätt för deras del. Övriga elever hade rätt
på samtliga uppgifter. Hela gruppen har således en mycket hög fonologisk
förmåga, vilket också framgår av spridningen. (De båda första provresulta
ten är signifikanta. T=3,16, df 76, p<0,005/0,01 respektive T=2,17, df 7 5,
p<0,025/0,05. Det sista är inte sign.)
Sexårsgruppens resultat i Sörbyskolan understiger totalmedelvärdet för
åldersgruppen som helhet vid samtliga tre prövningar. (Sign. föreligger, T=1,97, df 76, p<0,05/0,1). Av spridningen framgår, att det inom gruppen finns
ett flertal elever med mycket svag fonologisk förmåga. Gruppen har endast
uppnått en måttlig förbättring vid det andra provtillfället. (Sign. föreligger.
T=-3,12, df 75, p<=,005/0,01). Däremot har eleverna vid det tredje provtill
fället en bra fonologisk förmåga. Troligen är det en effekt av läsundervisningen. Endast en elev har erhållit ett mycket svagt resultat. (Sign. förelig
ger. T=-l,57, df 68, p<0,1/0,2).
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Tabell II. Medelvärde och spridning på det fonologiska provet för de elever
som började barnskolan vid sju års ålder (födda 1987).
Skola

Htårl
M Std

Vtårl
M Std

Bergsbyns skola
SkolaX
Söderskolan
Sörbyskolan

3,30(2,63)
5,42(1,83)
5,38(2,07)
6,22(1,40)

5,20(1,48)
6,85(0,55)
6,88(0,35)
6,75(0,45)

5,08(2,19)

6,51(0,91)

Totalvärden

I Bergsbyns skola erhåller även denna åldersgrupp resultat under totalme
delvärdet. Spridningen är högre än i åldersgruppen som helhet. (Signifikans
föreligger. T=3,ll, Df 27, p<0,005). Även ett år senare är resultatet i för
hållande till totalmedelvärdet för åldersgruppen lägre. (Sign. föreligger.
T=4,04, df 41, p=,005). Detta kan hänga samman med att gruppen börjat
skolan som sjuåringar och inte haft språklekar i samma omfattning på för
skolan som de elever vilka gått i barnskolan. Tre elever i gruppen har 4 po
äng eller mindre på provet. Även i detta fall gäller det elever som erhöll lågt
resultat på den första prövningen. Med tanke på att läsinlärning pågår är den
svaga prestationen bekymmersam för deras del. Gruppen som helhet har
dock, liksom sexårsgruppen, ökat sin kompetens betydligt från hösten.
Samtliga 10 sjuåriga nybörjare deltog.
Elevgruppen vid Söderskolan erhåller vid båda prövningarna resultat som
överstiger åldersgruppens medelvärde. Spridningen är också mindre. En
takeffekt uppstår. (Sign. erhålls inte vid någon av prövningarna). Samtliga 8
elever deltog. Sjuårsgruppen Vid Sörbyskolan har på höstterminen ett be
tydligt bättre resultat än sin åldersgrupp av barnskoleelever. Sex elever har
full poäng på provet. En elev avviker från de övriga och har halva antalet
uppgifter rätt. De övriga har endast något enstaka fel. Det visar på en
mycket hög fonologisk kompetens hos sjuåringarna vid läsinlärningens bör
jan. Bortfall 3 elever. (Sign. föreligger. T=l,84, Df 37, p<0,05/0,l) Vid slu
tet av läsåret uppstår en takeffekt vid prövningen. Av 12 elever har nio
samtliga uppgifter rätt på provet, medan övriga endast har ett enda fel. (Ej
sign.)

Tabell III. Medelvärde och spridning på delprov i den muntliga diagnosen för
samtliga barnskolor.
Skola
Norrskolan
Bergsbyns sk.
Rödåskolan
SkolaX
Àskolan
Söderskolan
Sörbyskolan
Totalvärden

Initialfon
5,10(1,52)
4,08(2,35)
4,00(2,24)
5,13(0,83)
4,91(1,81)
5,75(0,71)
3,00(2,39)
4,42(2,04)

Finalfon.
1,90(1,37)
1,83(1,47)
1,71(1,60)
2,38(0,92)
1,91(1,51)
2,75(0,71)
1,07(1,39)
1,85(1,38)

Rim
2,30(1,25)
2,92(1,08)
3,00(0,82)
3,62(0,52)
3,82(0,40)
3,50(0,53)
3,60(0,63)
3,27(0,93)

Ordsegm.
1,10(1,37)
1,08(1,16)
1,00(0,58)
0,38(0,74)
0,82(0,87)
1,88(1,36)
1,13(1,13)
1,06(1,11)

St.synt.
2,90(1,20)
2,50(1,51)
3,43(1,51)
3,38(0,74)
3,64(1,21)
4,00(0,00)
3,73(0,59)
3,34(1,15)

Stanai.
3,90(0,99)
2,92(1,44)
4,57(1,13)
4,13(0,83)
4,45(0,69)
3,88(1,46)
4,00(1,56)
3,93(0,97)

Läspåv.
3,20(0,92)
2,83(0,83)
3,00(1,29)
3,50(0,76)
3,55(0,82)
3,86(0,35)
2,80(1,15)
3,20(0,97)

Kommentar: Norrskolans sexårsgrupp ligger under totalmedelvärdet på rim
och stavelsesyntes. En granskning av de individuella resultatet visar, att
dessa låga medelvärden beror på att några elever lyckats betydligt sämre än
sina kamrater på dessa prov. Eleverna lyckas bättre att analysera än att syn
tetisera stavelser i ord, vilket är naturligt då förmåga till analys brukar fö
regå syntesförmåga i den fonologiska utvecklingen.2 Sex elever är osäkra på
rim, vilket procentuellt sett är ovanligt många. På övriga delprov ligger re
sultaten nära totalmedelvärdet. Beträffande läspåverkan är förhållandet det
samma. (Signifikans föreligger på rimprovet. T-värde -3,29, Df: 69,
p<0,0005. Signifikans föreligger också på stavelsesyntesprovet. T-värde 1,31, Df 69, p<0,l). 10 elever deltog. Bortfall 1 elev.
Resultaten för sexårsgruppen vid Bergsbyns skola ligger på de muntliga
fonologiska uppgifterna också något under totalmedelvärdet för åldersgrup
pen. Även på övriga uppgifter ligger gruppen under åldersgruppens resultat.
En granskning av de individuella resultaten visar att fem elever erhåller låga
resultat på den muntliga diagnosen. Dessa hade i december månad endast
lärt sig några enstaka nya bokstäver. Endast tre elever erhåller höga resultat
på samtliga uppgifter. På de uppgifter som kategoriserats som läspåverkan
ligger gruppens resultat under totalmedelvärdet och spridningen är något
högre än m otsvarande värde för åldersgruppen som helhet. Framför allt är
det frågorna som rör läsningens och skrivningens funktion som eleverna haft
svårt att besvara. Det gäller framför allt elever med lågt resultat på de fono
logiska uppgifterna.(Tre delprov är signifikanta: Rim T=-3,92, df 69,
p>0,005. Stavelesyntes T=-l,13, df 69, p<0,l. Läspåverkan i hemmet T=1,35, df 69, p<0,l.) 12 elever deltog. Bortfall 1 elev.
Rödåskolans sexårsgrupp har på delprovet initialfonem ett medelvärde
under totalmedelvärdet, liksom på delprovet läspåverkan. Medelvärdena på
övriga delprov, med undantag av stavelseanalysprovet vilket elevgruppen
klarat bäst, ligger i närheten av totalmedelvärdet. (Signifikans har erhållits
endast på stavelseanalysprovet. T-värde: 1,36, Df 69, p<0,01). Eftersom
2

6

Lundberg, I. 1984. Språk och läsning. Stockholm: Liber.
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analysprocessen är lättare än syn tesprocessen är detta ett följdenligt resultat.
Spridningen på stavelssyntesprovet antyder också att detta prov var svårast.
7 elever deltog. Bortfall 1 elev.
Vid Åskolan överstiger resultaten på de fonologiska delproven i den
muntliga diagnosen totalmedelvärdet. Spridningen inom elevgruppen på
initial- och finalfonemprovet visar en betydande skillnad. Granskningen av
de individuella resultaten visar att eleverna bättre klarat att segmentera det
initiala fenomenet.
Förutom på ordsegmenteringsprovet har elevgruppen uppnått resultat
som överskrider totalmedelvärdet för åldersgruppen. Spridningen inom
gruppen är också lägre än genomsnittet för åldersgruppen, vilket visar att de
flesta eleverna klarar dessa prov bra. Vad beträffar ordsegmenteringsprovet
så erhåller elevgruppen ett lågt medelvärde. Detta var ett svårt delprov för
samtliga elever och ingen elev klarade samtliga uppgifter. Detta förklarar att
spridningsvärdet överskrider medelvärdet. Samma tendens gällde för alla
barn i barnskolorna. Därav den höga spridningen för hela åldersgruppen i
förhållande till totalmedelvärdet. Speciellt på rim- och stavelseanalysprovet
har barnskolans sexåringar erhållit höga värden. Detta torde ha sin bakgrund
i att rimövningar redan när provet genomförs ha pågått en tid i undervis
ningen. Detsamma gäller stavelseanalysövningar. (Signifikans föreligger på
rimprovet T=2,21, df 69, p<0,025. Signifikans gäller också på stavelsean
alysprovet. T=l,40, df 69, p<0,05). Elevgruppens medelvärde överstiger
även på de frågor som avser läspåverkan åldersgruppens genomsnittliga
värde och spridningen är lägre än för åldersgruppen som helhet. (Sign. före
ligger T=l,33, df 69, p<0,l). Samtliga 12 sexåringar elever deltog.
Även eleverna i Söderskolan erhåller på de fonologiska uppgifterna i
denna diagnos höga resultat. Av medelvärdena på de olika lingvistiska upp
gifterna (rim, ordsegmentering, stavelseanalys och stavelsesyntes att döma
är sexåringarnas lingvistiska kompetens också god. En hypotetisk fråga in
ställer sig n är gruppens resultat på frågorna som rör läspåverkan i hemmet
studeras. Resultatet överstiger totalmedelvärdet. Finns här bakomliggande
orsaker till såväl den lingvistiska som fonologiska kompetensen hos ele
verna? Vid granskning av de individuella svaren på de frågor som samman
förts till denna rubrik visar det sig att samtliga elever har relevanta argument
till frågorna varför det är bra att kunna läsa och skriva. Det visar att de för
stått funktionen hos dessa aktiviteter. Att denna elevgrupp deltar i läsundervisning ter sig utifrån deras språkliga kompetens, fonemisk och lingvistisk,
befogad. Deras intresse för skolaktiviteter, läsning i synnerhet, är också ett
starkt motiv för att eleverna bör få denna intellektuella stimulans. Läraren
tycker också att sexårsbarnen är mer skolmotiverade än de äldre kamraterna.
Sexåringarnas intresse för skolaktiviteter framkommer på intervjufrågorna
om vad som är roligt i skolan. Här anger samtliga att läsa, räkna och "jobba i
böcker" är roligt. Dessa sexåringar har skrivits in i skolan efter att förskole
personalen förhörts om barnens förmåga till koncentration m m. Det är

således en sovrad barngrupp. (Delproven rim och analys är ej signifikanta.
Däremot övriga. Läspåverkan: T=2,15, df 6 9, p<0,025/0,05. Ordsegmente
ring: T=2,29, df 69, p<0,025/0,05. Slutfonem: T=2,25, df 69, p<0,025/0,05.
Initialfonem: 2,00, df 69, p< =,025/0,05. Syntes: T=l,76, df 69, p<=,05/0,1.)
Samtliga 8 sexåringar deltog.
Tabell IV. Medelvärden och spridning på läsproven för elever som var sex år
(födda 1988) när undersökningen startade.
Skola

Ord & Bild
M Std

Skolbilder
M Std

Norrskolan
Bergsbyns skola
Rödås skola
Skola X
Askolan
Söderskolan
Sörbyskolan

44,20(12,04)
39,27(20,57)
44,75(16,32)
41,44(16,38)
49,14(16,07)
54,43(9,20)
38,65(17,52)

36,36(6,41)
31,22(10,03)
29,00(14,98)
33,14(7,47)
37,67(7,18)
43,00(1,55)
35,27(8,85)

Totalvärden

43,89(16,35)

35,17(8,89)

Kommentar: Prestationen på ordavläsningsprovet för Norrskolans elever är
högre än för åldersgruppen. Även på detta prov är gruppens spridning avse
värt lägre än för totalgruppen. Eleverna har således som helhet en bra läs
förmåga vid sju års ålder, vilket även granskningen av de individuella re
sultaten intygar. (I gruppen saknades en elev vid provtillfället.) (Ej sign.)
Gruppens resultat på Skolbilder ligger nära totalmedelvärdet. Spridningen är
även på detta prov låg. (Ej sign.)
För eleverna vid Bergsbyns skola understiger resultatet på Ord & Bild
provet totalgruppens värde. (Ej sign). Tre elever har erhållit mycket svagt
resultat. Samma elever hade låga resultat på det fonologiska provet vid båda
mätningstillfällena. Bortfall 2 elever. På läsprovet Skolbilder understiger
också elevgruppens resultat totalmedelvärdet. Skillnaden är signifikant. (Tvärde: -1,34, Df 6 9, p:<0,l) Fyra elever var inte närvarande när provet ge
nomfördes. En elev gör det efterföljande dag och uppnår då ett medelmåttigt
resultat. Två elever har gått ett extra år i barnskolan och tillhör en annan
elevgrupp. När de genomför provet visar det sig att en av dem fortfarande är
en mycket svag läsare. Den andre eleven når strax över gränsen för vad som
i den nationella utvärderingen ansågs vara en svag prestation. Ytterligare en
annan elev har flyttat upp en årskurs.
Vid Rödå skola genomfördes ordavläsningsprovet endast av 4 elever,
vilket bör be aktas vid värd ering av gruppresultatet. Bortfallet av tre elever
beror på att en elev övergått till annan skolform och två var sjuka. Granskas
de fyra elevernas individuella prestationer har en elev ett resultat som tyder
på svag läsförmåga. Eleven i fråga hade också låga resultat på de fonolo8
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giska proven det första året. De tre övriga eleverna har erhållit höga resultat.
(Ej sign.) Ett år senare när läsprovet Skolbilder genomförs erhåller gruppen
ett resultat betydligt under totalmedelvärdet och spridningen är mycket stor.
Det beror i huvudsak på att elev är mycket svag läsare, vilket bidragit till att
dra ner resultatet. Medan två elever är mycket goda läsare har de övriga
medelmåttiga resultat. (Sign. föreligger. T=-l,81, df 69, p <0,05/0,l) Bortfall
en elev.
Prestationen hos eleverna vid Söderskolan är på Ord & Bild i jämförelse
med åldersgruppen mycket hög och spridningen betydligt lägre trots att
dessa elever deltagit i läsundervisning kortare tid. (Sign. föreligger. T=l,82,
df 71, p<0,05/0,l) Elevgruppen erhåller liksom på tidigare genomförda prov
ett högt resultat på Skolbilder. (Sign. föreligger. T=2,33, df 69,
p<0,025/0,05). 7 elever deltog i Ord & Bild på grund av att eleven i fråga
flyttat. På Skolbilder deltog 6 elever: På Skolbilder deltog 6 elever. Bortfall
2 elever.
När Sörbyskolans elever är sju år och Ord & Bild provet genomförs är
deras medelvärde betydligt under åldersgruppens. Spridningen är dock un
gefär densamma. (Bortfall en elev). Sign. föreligger. T=-l,52, df 71,
p<0,1/0,2.) Medelvärdet och spridning ett år senare på läsprovet Skolbilder
motsvarar ungefär åldersgruppens värden. (Bortfall tre elever). (Ej sign.)
Tabell V. Medelvärde och spridning på läsproven för den grupp som var sju år
(födda 1987) när denna undersökning startade.
Skola

Ord & Bild
M Std

Skolbilder
M Std

Norrskolan
Bergsbyns skola "nya" sjuår
" "gamla" sjuår
Rödås skola
SkolaX
Askolan
Söderskolan
Sörbyskolan

42,42(12,32)
31,00(25,32)
45,78(18,27)
56,89(3,86)
43,31(14,08)
45,00(20,09)
40,75(17,53)
42,42(12,32)

36,73(4,67)
32,33(10,51)
36,30(9,51)
40,33(2,45)
37,80(7,00)
34,67(12,59)
28,88(7,79)
36,73(4,67)

Totalvärden

43,74(17,42)

35,49(9,09)

Kommentar: Norrskolans grupp har en medelgod läsförmåga, vilket bekräf
tas av resultatet på Ord & Bild. Medelvärdet överstiger totalmedelvärdet
något. Däremot är spridningen något större än för totalgruppen. En gransk
ning av de individuella resultaten visar att två elever i gruppen erhållit
mycket låga resultat medan nästan a lla övriga elever uppnår resultat i när
heten av totalmedelvärdet. (Bortfall av t vå elever vid prövningstillfället). (Ej
sign.) Även på Skolbilder ligger gruppens medelvärde ungefär på samma
nivå som totalmedelvärdet. Spridningen är något större än för åldersgruppen

som helhet. Vid läsprövningen ett år tidigare på Ord & Bild erhöll två elever
svaga prestationsresultat. Medan den ene eleven erhållit ett mycket lågt re
sultat på Skolbilder har den andre elevens läsförmåga blivit betydligt bättre
men är fortfarande långt under totalmedelvärdet. Elevgruppens medelvärde
motsvarar ungefär medelvärdet för samma åldersgrupp i den nationella ut
värderingen. Attaårsgruppen kan således betraktas som en medelgod grupp
beträffande läsförmåga. (Ej sign.) Samtliga elever deltog.
Vid Bergsbyns skola finns två elevgrupper i samma ålder som börjat
barnskolan olika läsår. Den "nya" sjuårsgruppen, som började barnskolan
som sjuåringarna när denna undersökning startade, har i jämförelse med
totalvärdet för åldersgruppen ett lägre resultat på Ord & Bild-provet.
(Signifikans föreligger för de "nya" sjuåringarna T=2,38, df 84, p<0,025).
De har ju o ckså börjat skolan ett år senare än många av eleverna i ålders
gruppen. Jämförs de i prestationshänseende på proven med sjuåriga elever
som börjat skolan samma läsår med värdena 39,32(17,46) har de också ett
lågt resultat. En elev som ännu inte börjat sammanljuda deltog inte i provet.
Fem elever har under 20 poäng (av 60 möjliga) på provet, medan några ele
ver uppnår mycket höga resultat. Bortfall 1 elev.
Den "gamla" sjuårsgruppen, som började skolan som sexåringar, uppnår
resultat över totalmedelvärdet för åldersgruppen. (Sign. föreligger inte.)
Jämförs de enbart med elever som började barnskolan som sexåringar har de
på Ord & Bild ett resultat under totalvärdet för denna grupp. Totalvärdena
för den gruppen är 47,39(16,93). Bortfall 2 elever. År 3 erhåller den "nya"
gruppen ett resultat under totalvärdet medan den "gamla" gruppen får ett
resultat över totalvärdet. Sign. föreligger inte för någondera gruppen. Jäm
förs den "nya" gruppen med de elever som började skolan som sjuåringar,
vilka hade totalvärden på 33,97(8,16), är resultatet endast något lägre. Det
samma gäller den "gamla" sjuårsgruppen. Totalvärden för elever som börjat
skolan samtidigt är 36,45(9,80). I båda grupperna finns vardera två elever
med mindre än 20 poäng (gränsvärde för att betecknas som svag läsare i den
nationella utvärderingen). Eleverna i fråga har också haft låga resultat på
något eller några av tidigare prov. Bortfall 1 elev.
Rödåskolans elever ligger på ordavläsningsprovet mycket över totalme
delvärdet. Signifikans föreligger. (T-värde: 2,46, Df 84, p<0,01). En takef
fekt ger låg spridning. Skillnaden i prestationer eleverna emellan är således
liten. Samtliga elever deltog. Liksom på Ord & Bild-provet år 1 har eleverna
erhållit resultat betydligt över totalmedelvärdet på Skolbilder ett år senare.
Spridningen inom gruppen är också låg. Även i jämförelse med de barnsko
leelever som kunnat påbörja sin läsinlärning som sexåringar, vilka erhöll
medelvärdet 36,45 har denna elevgrupp högre resultat. Detsamma gäller i
jämförelse med eleverna i den nationella utvärderingen där medelvärdet
uppgick till 35,4. (Signifikans föreligger. T-värde: 1,71, Df 83, p<0,05).
Samtliga elever deltog.
10

Bilaga 8

Åskolans elever, erhåller också ett resultat över totalmedelvärdet på
läsprovet Ord & Bild. Spridningen inom gruppen är dock större än för ål
dersgruppen. Detta antyder att det finns svaga läsare i denna elevgrupp. De
individuella resultaten visar att det rör sig om två elever. (Ej sign.)
När eleverna blivit åtta år och går i årskurs 2 har de ett prestationsresultat
som knappt når upp till åldersgruppens medelvärde. (Ej sign.). Spridningen i
elevgruppen är även nu större än det genomsnittliga värdet för åldersgrup
pen. Granskningen av de individuella resultaten visar sig att det inom åttaårsgruppen prestationsmässigt finns en hög- och en låggrupp. Den stora
spridningen beror på att två elever har låg poäng på provet och av detta re
sultat att döma är svaga läsare. Det är samma elever som hade lågt resultat
på Ord & Bild ett år tidigare. Samtliga elever i åldersgruppen deltog.
Sörbyelevernas resultat på de läsprovet Ord & Bild, när eleverna är sju
år, understiger något totalgruppens resultat. Spridningen är emellertid be
tydligt lägre än totalgruppens. (Ej sign.) Endast en elev i klassen kan be
tecknas som en relativt svag läsare. Jämförs klassen med andra skolor som
påbörjat läsundervisning i årskurs 1 har klassen ett högt prestationsresultat
på läsprovet. Start 1-skolors medelvärde och spridning är=39,93(17,30).
Efter ytterligare ett år, erhåller elevgruppen däremot ett resultat som översti
ger resultatet för åldersgruppen. Spridningen inom gruppen är i förhållande
till totalgruppen mycket liten. (Bortfall en elev). (Ej sign.)
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Tabell VI. Resultat (medelvärde och standardavvikelse) på genomförda prov
för de elever som var sex år (födda -88) när undersökningen
startade.
Prov

Ht årl

Fonologiskt prov 4,17 (2,49)1
Ord & Bild
Skolbilder

Vt å rl
5,29 (2,22)2

Vt år 3

Vt år 2
43,89(16,35)^

35,17 (8,89)4

Kommentar: Sexåringarna har ökat sin fonologiska kompetens under det
första barnskoleåret. Medelvärdet är betydligt högre. Däremot är spridning
en obetydligt mindre.
Medelvärde och spridning för elever i den nationella utvärderingen var
på Skolbilder 35,4 (9,6). Skillnaden mellan dessa och elever födda 1988 i
barnskolorna är obetydlig.
Tabell VII. Resultat (medelvärde och spridning) på genomförda prov för de
elever som var sju år (födda -87) när undersökningen startade.
Prov
Fon. prov
Ord & Bild
Skolbilder

Ht årl
5,08 (2,19)^

Vt år 1
6,52 (0,91)0
43,74 (17,42)7

Vt år 2
35,49 (9,09)8

Kommentar: Medelvärdet är högre och spridningen lägre för sjuåringarna i
jämförelse med sexåringarna (Se tabell 1) på det fonologiska provet såväl
under höst- som vårterminen. En takeffekt innebär dock för sjuåringarnas
del att prestationsökningen från höst- till vårprövningen inte framgår till
fullo. Av resultaten att döma har de båda åldersgruppernas fonologiska
medvetenhet ökat i ungefär samma utsträckning mellan de båda mättillfälle
na. En skillnad mellan åldersgrupperna visar sig dock beträffande spridning
en inom respektive åldersgrupp. Spridningen av elevresultat inom sjuårsgruppen har i jämförelse med sexårsgruppen minskat i betydligt större om
fattning från höst- till vårtermin. Detta är delvis ett resultat av takeffekten.
Andra tänkbara anledningar till detta kan vara att skolorna arbetat mera in
1
2

Antal deltagande elever=78. Bortfall 4 elever.
"
"
"
=77.
" 5 " .

tensivt med språkövningar i sjuårsgrupperna, då samtliga elever med enstaka
undantag i denna åldersgrupp börjar sin läsinlärning samt att ljudanalysövningar i samband med bokstavs/ljudinlärning gynnat den fonologiska med
vetenheten för elever med svagt utvecklad fonologisk uppfattning.9 Ytterli
gare en anledning kan vara att sjuåringar med svagt utvecklad fonologisk
medvetenhet tillgodogör sig den fonologiska övningen bättre än de yngre
eleverna på grund av en högre kognitiv mognad.10 De individuella resultaten
visar också att de sjuåringar som erhållit de lägsta resultaten på hösten har
en betydligt bättre prestation på vårprovet.
Medelvärde och spridning för elever i den nationella utvärderingen var
på Skolbilder 35,4 (9,6). Skillnaden mellan dessa elever och elever födda
1987 i barnskolorna är obetydlig.
Korrelationsmatris 1. Korrelationer mellan de fonologiska proven och
läsproven för elever födda 1988 och som var sex år när
denna undersökning startade.
Fon.prov 1 Muntl.diagnos
Fon.prov 1
Munti, diagnos
Fon.prov 2
O&B
Skolbilder

1.00
0,5011

1,00

0,61^
0,5114
0,4017

0,44 ^
0,4215
0,1618

Fon.prov
2

1,00
0,5816
0,3219

Ord & Bild

Skolbilder

1,00
0,7120

1,00

Kommentar: Positiva korrelationer föreligger mellan de fonologiska proven
och den muntliga diagnosen, då proven delvis mäter samma förmåga. Kor
relationerna mellan de fonologiska proven sinsemellan avtar med tidpunkten
för genomförandet. Detta beror på att allt fler elever uppnår full poäng på
Wallach & Wallach, 1979, Williams, 1979, 1980, Blachman, 1987. In Adams, 1990.
Tunmer, W.E., Hemmen, M.L., & Nesdale, A.R. 1988. Metalinguistic abilities and
beginning reading. I Reading Research Quarterly, 23, 134-158.
11 Sign, föreligger. Df 66, p>0,001.
12 "
" . Df73,p<0,001.
13 "
" . Df63,p<0,001.
14 "
" . Df68,p<0,001.
15 "
" . Df59,p<0,01.
16 "
" . Df67,p<0,001.
17 "
" . Df65,p<0,01.
18 Ej sign.
19 Sign, föreligger. Df 64, p<0,02.
20 "
"
.
Df 63, p<0,001.

9
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provet och att en takeffekt därför uppstår. (Den tredje prövningen med det
fonologiska provet redovisas därför inte). Positiva korrelationer erhålls
mellan de båda fonologiska proven och läsproven. Särskilt hög korrelation
erhålls mellan de båda läsproven.
Samtliga korrelationer med undantag av korrelationen mellan den munt
liga diagnosen och Skolbilder är signifikanta. Att korrelationen mellan
fon.test 1 och läsprovet Ord & Bild inte är högre kan verka förbryllande.
Föregående års sjuårsgrupp hade en betydligt högre korrelation mellan dessa
prov. (Se korrelationsmatris 2.) Orsaken torde vara att en sto r andel av dessa
elever uppnått en högre läsförmåga när provet genomförs. Det har förflutit
nästan två läsår sedan de genomförde fon.test 1 och under den tiden har de
lärt sig läsa så bra, att de erhåller höga poäng på Ord & Bild. Motsvarande
tidsomfång för den tidigare sjuårsgruppen var knappt ett läsår. Som jämfö
relse visas korrelationerna mellan proven vid mätningar med den äldre elev
gruppen (nedan).
Korrelationsmatris 2. Korrelationer mellan de fonologiska proven och
läsproven för elever födda 1987 och som var sju år när
denna undersökning startade.
Fon.prov 1
Fon.prov 2
Ord & Bild
Skolbilder

Fon.prov 1
1.00
0,67^1
0,7422
0,5024

Fon.prov 2

0& B

Skolbilder

1.00
0,5023
0,4225

1.00
0,7826

1.00

Kommentar: Korrelationen mellan det första fonologiska provet och Ord &
Bild-provet är hög. En takeffekt medför att korrelationen mellan fon.prov 2
och samma läsprov inte blir lika hög. Korrelationen mellan fon.prov 1 och
läsprovet Skolbilder är lägre på grund av att detta läsprov förutom avläs
ningsförmåga kräver förståelse av de lästa meningarna. Även här föreligger
ett högt positivt samband mellan läsproven. Samtliga korrelationer är signi
fikanta.

. Df 37 , p<0,001.
. Df 36 , p<0,001.
. Df 40, p<0,001.
. Df 33 , p<0,01.
. Df 3 6, p<0,01.
. Df 80 , p<0,001.

Tabell VIII. Medelvärde på Ord & Bild samt Skolbilder för elever födda 1987
vid skolor där eleverna påbörjade sin läsinlärning vid sju års
ålder (Start 1-skolor) och skolor där eleverna har möjlighet att
påbörja läsinlärningen vid sex års ålder (Start 2-skolor).

Start 1-skolor
Ord & Bild
Skolbilder

Start 2-skolor
Ord & Bild
Skolbilder

40,75
43,31
31,00
42,42

45,00
44,36
45,78
56,89

28,88
37,80
32,33
36,73

34,67
35,69
36,30
40,33

Kommentar: En tydlig skillnad beträffande elevgruppernas läsförmåga
framträder till Start 2-elevernas fördel på Ord & Bild. Medelvärdet för ele
ver vid Start 2-skolor uppgår till 48,39 medan medelvärdet för elever vid
start 1-skolor är 39,09. Skillnaden mellan de två grupperna är signifikant.
Observerat T-värde: 2,55, Df 84, p<0,l. (Vid en skola finns två elevgrupper
som börjat skolan samtidigt men vid olika ålder, sex eller sju år. Grupperna
har följaktligen också börjat läsundervisningen vid olika ålder, därav åtta
elevgrupper i tabellen.)
Medelvärdet för eleverna vid de skolor som kunnat påbörjat läsinlärning
en vid sex års ålder uppgår på Skolbilder till 37,24 medan medelvärdet för
eleverna vid skolor där eleverna börjar sin läsinlärning vid sju års ålder är
33,53. Skillnaden mellan grupperna är signifikant. Observerat T-värde: 1,91,
Df 83, p<0,05.
Tabell IX. Medelvärden på Ord &Bild samt Skolbilder år 3 för elever födda
1988 vid skolor där eleverna påbörjat sin läsinlärning vid sju (Start
1-skolor) respektive sex (Start 2-skolor) års ålder.

Start 1-skolor
Ord & Bild
Skolbilder
41,44
38,65

33,14
35,27

Ord & Bild
49,14
54,43
44,20
39,27
44,75

Start 2-skolor
Skolbilder
37,67
43,00
36,36
31,22
29,00

Kommentar: Medelvärden för elever vid skolor där eleverna påbörjat sin
läsinlärning vid sex års ålder uppgår på Ord & Bild-provet till 46,26 och på
Skolbilder till 35,42. För elever på skolor där eleverna börjat sin läsinlärning
vid sju års ålder uppgår resultaten till 39,62 respektive 34,19. Skillnaderna
på Ord & Bild-provet är signifikanta (T-värde 1,68, df 71, p<0,05/0,01) men
däremot inte på Skolbilder.
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Tabell X. Medelvärde och spridning för pojkar och flickor på det fonologiska
provet samt läsproven.

Fonologiskt prov
P
Elever f.
-88
Ht år 1 3,78(2,53)
Vt år 1 4,57(2,47)
Elever f.
-87
Ht år 1 4,61(1,97)
Vt år 1 6,38(0,92)

fl

Ord & Bild
P

fl

Skolbilder
P

fl

37,30(17,26

50,21(12,46)
28

32,16(10,15)

38,71(5,68)zy

38,76(18,95)

48,29(14,68)

33,32(10,91)

37,42(6,65)JZ

4,57(2,46)27
5,83(1,81)

5,48(2,34)30
6,64(0,90)

Kommentar: Som framgår av tabellen uppnår flickorna bättre resultat än
pojkarna på det fonologiska provet såväl på höst- som vårterminen i båda
åldersgrupperna. Könsskillnaden är signifikant i sexårsgruppen
(Höstprövningen: T: -1,37, df 74 p< 0,1/0,2. Vårprövningen: T-värde -2,13,
df 73, (p<0,025). Signifikans gäller dock inte i sjuårsgruppen, vilket för
modligen har att göra med en takeffekt. En jämförelse av spridningen mellan
könsgrupperna visar, att skillnaden i sjuårsgruppen är obetydlig medan den
är större i sexårsgruppen. Här är spridningen i pojkgruppen påfallande stor i
jämförelse med spridningen bland flickorna (vilket har att göra med att
flickorna "drabbas" mer av takeffekten på grund av högre provresultat). Det
innebär, att det framför allt är pojkarna bland sexåringarna som svarar för
den stora spridningen i denna åldersgrupp och den begränsade förändringen
av spridningen inom åldersgruppen från höst- till vårtermin. 33 En granskning
av de individuella resultaten bekräftar, att det är i huvudsak pojkar som er
håller de lägsta resultaten vid såväl höst- som vårprövningen och att det är
elever med de lägsta resultaten som endast i ringa grad förbättrar sin förmå
ga mellan prövningarna.
Tabellen visar en skillnad mellan könen bland elever födda 1987 beträf
fande förmågan att läsa ord till flickornas fördel. Skillnaden är signifikant.
(T-värde: -2,62, Df 84, p<0,01) Skillnaden är också betydande när det gäller
spridningen inom könsgrupperna. Flickgrupperna visar en lägre spridning.
Variationen beträffande ordavkodning är störst bland pojkarna. I den yngre
35 fl, 41 p. bf 4 elever
34 fl, 37 p. bf 9 elever.
29 31 fl, 38 p. bf 11 elever
30 22 fl, 21 p.
31 45 fl, 41 p. bf 4 elever
32 45 fl, 40 p. bf 5 elever.
33 Tabell 1.
27

28

elevgruppen, elever födda 1988, framträder också en signifikant prestations
skillnad könen emellan till flickornas fördel (T-värde -3,59, df 69,
(p<0.0005).Skillnaden är ungefär lika stor som för flickorna och pojkarna i
föregående års sjuårsgrupp och prestationsnivåerna är också ungefär de
samma. Den stora spridningen i pojkgruppen jämfört med flickgruppen vi
sar, att det är bland pojkarna som de svagare läsarna finns. Samtidigt för
håller det sig så, att det är elever med de lägsta resultaten på de båda fonologiska proven genomförda år 1 när eleverna var sex år, som också uppvisar
de lägsta resultaten på detta läsprov. Det rör sig om fem elever med ytterst
svag läsförmåga. Dessutom var några svaga läsare frånvarande vid provtill
fället. Det låga resultatet beror på långsam läshastighet. Däremot har elever
na i fråga endast något eller några enstaka läsfel på provet, vilket antyder en
säkerhet i avkodningsförmågan. 22% av eleverna har full poäng på provet.
Resultatet på Skolbilder visar, att prestationsskillnaden i läsning mellan
könen fortfarande är stor efter tre år i barnskolan. Skillnaden var båda läs
åren signifikant.(År 2: T-värde 2,12, Df 83, p<0,025. År 3: T värde 3,20, Df
67, p<0,005/0,01.)
Tabell XI. Medelvärde och spridning på de fonologiska delproven
segmentering, rim, stavelsesyntes, stavelseanalys, initial- och
finalfonem i den muntliga diagnosen för elever i tätortsskolor och
elever i skolor på landsbygden.
Skolor

M (Std)

Antal observationer

Tätortsskolor
Landsbygdsskolor

19,32 (3,77)
16,5 (5,87)

37
34

Totalmedelvärde för
samtliga barnskoleele
ver

17,37 (5,06)

Kommentar: Tätortsbarnen uppnår ett högre medelvärde än barnen på
landsbygden i de fonologiska delproven. Spridningen är också lägre inom
gruppen tätortselever. Skillnaden mellan elevgrupperna är signifikant. Tvärde 2,43, Df 69, p<0,01.
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Tabell XII. Medelvärde och spridning på det fonologiska testet för sexåringar
och sjuåringar i tätortsskolor och byskolor. (Maximal poäng: 7
poäng.)
Skolor

Tätortsskola

Byskola

Totalmedel värde^
M
"

Ålder

M(Std)

6
7

6,86(0,38)
5,38(2,07)

6
7

3,30(2,31)
5,42 (1,83)

6

5,73(1,42)

6
7

3,38(2,50)
3,30(2,63)

6

2,67(2,80)

6
7

3,17(2,18)
6,22(1,40)

sexåringar:
sjuåringar:

4,17(2,49)
5,08(2,19)

6

4,92(2,63)

Kommentar: Även o m denna undersökning inte medger några slutsatser om
bakomliggande anledningar till uppvisade medelvärdesskillnader kan än
dock hypoteser om sådana ställas. Testet utfördes i början av oktober må
nad, således innan eventuella språkövningar och andra skolaktiviteter nämn
värt kan ha påverkat resultatet. Noteras bör till exempel att barnen i tätor
terna uppnår högre resultat än barnen i byarna (med undantag för sjuåring
arna i Skola B7, kommenteras nedan). Samma förhållande visar sig i det
muntliga provet beträffande de fonologiska uppgifterna att lyssna efter initi
al- och finalfonem i ett antal ord.

34

Totalmedelvärde anger medelvärdet för samtliga sex- respektive sjuåringar som deltagit i
testet. 79 sexåringar genomförde testet.

Tabell XIII. Medelvärde och spridning för de frågor som ingår i benämningen
Läspåverkan (frågorna 5, 6, 7 och 8) för elever vid tätortsskolor
och elever i skolor på landsbygden.
Skolor

M (Std)

Antal observationer

Tätortsskolor
Landsbygdsskolor

3,51 (0,77)
2,85 (1,05)

37
34

Totalmedelvärde för
samtliga elever vid
barnskolorna

3,20 (0,97)

Kommentar: Eleverna i tätortsskolorna uppnår högre medelvärde än elever
na i skolor på landsbygden. Spridningen inom elevgruppen vid tätortsskolor
är också mindre. Skillnaden är signifikant. T-värde: 3,05, Df 69, p<0,005.
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Sammanställning av resultatet på enkäten Frågor om läsning.
I enkäten ingår nio frågor som behandlar hur ofta eleverna ägnar sig åt olika
typer av läsaktiviteter. Nedan redovisas frågeställningar och svarsalternativ
samt hur stor procent barnskoleelever som markerat de olika
svarsalternativen. Som jämförelse redovisas också resultaten från den
nationella utvärderingen. År 2 (1996) besvarade 55 elever enkäten och år 3
(1997) 67 elever. Bortfallet, som vid beräkningen grundats på det år de olika
åldersgrupperna började barnskolan, blev år 2 ( 37%) p g a ombyggnationer
på ett par skolor och med detta svårigheter att genomföra proven. Bortfallet
år 3 på 16% har orsakats av utflyttningar från klassen och sjukdom. Totalt
har 122 elever besvarat enkäten.

1. Hur ofta läser någon högt för dig hemma?
Aldrig
1 eller två gånger per vecka
3 eller 4 gånger per vecka
Nästan varje dag
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
52,7
40,3
27,3
43,3
9,1
7,5
10,9
10,4

NU
33,7
30,2
6,9
24,4
4,7

Barnskoleeleverna får läst för sig betydligt mera sällan i hemmet än eleverna
i den nationella utvärderingen av elevsvaren att döma.

2. Hur ofta lånar du böcker från skolbiblioteket eller något annat
bibliotek utanför skolan?
Aldrig
Nästan aldrig
En gång per månad
En gång per vecka
Mer än en gång per vecka
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
7,5
12,7
34.3
34,6
28.4
9,1
29,9
32,7
6,0
3,6

NU
5,9
21,2

18,5
42,1
7,3
5,0

En betydligt större grupp elever i barnskolorna lånar aldrig böcker från
bibliotek. Detta gäller framför allt elever i byarna.

3. Hur bra är du i läsning?
Inte särskilt bra
Medel
Bra
Mycket bra
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
7,3
10,4
21,8
6,0
40,0
38,8
30,9
44,8

NU
8,5
17,7
38,7
30,5
4,6

En stor andel elever i barnskolorna, särskilt elever 1997, tycker att de är
mycket bra att läsa. Den gruppen är betydligt större än i den nationella
utvärderingen. Det är också samma år en större andel elever som tycker att
de inte är särskilt bra att läsa. Likaså tycker en mindre grupp elever i
barnskolorna än i den nationella utvärderingen att de är medelbra läsare. De
flesta elever i barnskolorna tycker att de läser bra.

4. Hur ofta frågar dina föräldrar eller någon annan hemma hos dig vad
du har läst?
Aldrig
1 eller två gånger per vecka
3 eller 4 gånger per vecka
Nästan varje dag
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
54,5
49,3
32,7
31,3
5,5
3,0
7,3
17,9

NU
41,1
30,7
5,6
17,7
4,8

Cirka halva antalet uppger att aldrig någon i hemmet frågar vad de läst, en
större grupp än i den nationella utvärderingen. Elevernas svar på denna fråga
liknar det svar de ger på fråga 1.

5. Hur ofta får du hjälp av någon vuxen med din hemläxa i läsning?
Jag får inte hemläxa i läsning
Jag får sällan hjälp
Jag får hjälp ibland
Jag får hjälp för det mesta
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
6,0
27,3
26,9
47,2
28,4
25,5
40,3

NU
1,3
25,5
32,5
35,1
5,6

Skillnaden mellan eleverna i barnskolorna och i den nationella
utvärderingen är beträffande hjälp i hemmet inte särskilt stor. Något flera i
barnskolorna får hjälp ibland eller för det mesta men nå got flera får också
sällan hjälp.
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6. Läste du någon bok för nöjes skull förra veckan?
Nej
Ja
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
41,8
38,8
56,3
61,2

NU
44,7
50,4
4,9

Flera elever i barnskolorna läser böcker för nöjes skull.

7. Hur ofta brukar du läsa böcker för nöjes skull? Serieböcker
räknas inte.
Barnskolorna 1996 och 1997
Nästan aldrig
40,0
25,4
Ungefär en gång per månad
12,7
13,4
Ungefär en gång per vecka
34,5
28,4
Nästan varje dag
14,5
34,3
Bortfall i %

NU
24,4
10,2
25,4
35,0
5,0

Medan barnskoleeleverna 1997 inte skiljer sig särs kilt från eleverna i
den nationella utvärderingen beträffande läsvanor, så finns det i den
tidigare barnskolegruppen många elever som säger sig nästan aldrig
läsa en bok för nöjes skull. Det finns dock också en relativt stor grupp
som läser en bok ungefär en gång per vecka.

8. Läste du någon serietidning eller seriebok förra veckan?
Nej
Ja

Barnskolorna 1996 och 1997
40
37,5
58,2
55,2

NU
30,2
64,2

Färre elever i barnskolorna än i den nationella utvärderingen läser
serietidningar eller serieböcker.

9. Hur ofta läser du något ur dagstidningar? Serier räknas inte.
Barnskolorna 1996 och 1997
Nästan aldrig
54,5
64,2
Ungefär en gång per månad
16,4
7,5
Ungefär en gång per vecka
10,9
10,4
Nästan varje dag
18,2
17,9
Bortfall i %

NU
49,9
9,6
16,2
18,8
5,5

Barnskoleeleverna läser mera sällan något ur dagstidningar än elever i
den nationella utvärderingen.
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Sammanställning av resultaten på enkäten Hur känner du dig då?
Denna enkät handlar om attityder till tyst- och högläsning i skolan.
Barnskoleelevernas svar liksom svaren från eleverna i den nationella
utvärderingen redovisas i procent. Enkäten besvarades 1996 av 60 elever
och 1997 av 67 elever. Bortfallsprocent 27% respektve 23% från det att
eleverna började barnskolan beror på utflyttningar och sjukdom. Två
barnskolor deltog inte 1997 p g a lokalmässiga problem och en lärares
sjukdom.

l.Hur känner du dig när du får en stund över och kan läsa en bok?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna år 1996 och 1997 NU
30,0 47,8 25,5
60,0 50,7 55,2
10,o
1,5
9,9
3,3
6,1

Barnskoleeleverna verkar vara gladare över att läsa en bok på lediga stunder.
Detta stämmer med resultat i enkäten Frågor om läsning.

2.Hur känner du dig när du läser hemma?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
23,3
37,3
68,3
49,3
10,0
7,5
4,5

NU
20,2
49,0
15,1
9,8
5,9

1 linje med svaren på fråga 1 är barnskoleeleverna glada när de läser
hemma, en större andel elever än i den nationella utvärderingen.

3. Hur känner du dig när fröken ställer frågor på det du har läst?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
18,3
14,9
56,7
41,8
15,0
31,3
10,0
9,0

NU
16,2
50,6
18,5
8,2
6,5
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Även på denna fråga anger en större andel elever i barnskolorna att de
är glada när fröken ställer frågor på det de har läst.

4. Hur känner du dig när du läser i skolan?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
31,7
35,8
50,0
50,7
15,0
9,0
5,0
4,5

NU
23,2
55,8
10,8
4,4
5,8

En något större procent elever i barnskolorna än i den nationella
utvärderingen uppger att de känner sig glada när de läser i skolan.

5. Hur känner du dig när klassen ska ha lästimme eller läsning i
läsgrupp?
1= gladaste trollet
2
3=
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
24,0
20,9
57,0
38,8
11,7
23,9
8,3
13,4

NU
27,0
43,8
15,7
7,5
6,0

En större andel av barnskoleeleverna 1996 än eleverna i den
nationella utvärderingen är glada när klassen ska ha lästimme. I den
andra barnskolegruppen är andelen positiva elever dock mindre än
motsvarande grupp i den nationella utvärderingen.

6. Hur känner du dig om du ska läsa högt i klassen?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
26,0
13,4
35,0
37,3
20,0
31,3
20,0
17,9

NU
21,2
44,4
18,2
9,9
6,3
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En något större andel av barnskoleleverna än eleverna i den nationella
utvärderingen tycker inte om att läsa högt i klassen.

7. Hur känner du dig när du går till skolbiblioteket med klassen?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet
Bortfall i %

Barnskolorna 1996 och 1997
46,7
38,8
41,7
37,3
6,7
10,4
3,3
6,0

NU
46,0
38,4
6,5
3,0
6,1

Skillnaden mellan barnskoleeleverna och eleverna i den nationella
utvärderingen är liten på denna fråga. Svarsfrekvenserna visar dock
att eleverna är glada över att gå till skolbiblioteket.

8. Hur känner du dig om du får en bok i present?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet

Barnskolorna 1996 och 1997
48,3
65,7
40,0
28,4
0,0
1,5
0,0
3,0

Så gott som alla barnskoleelever blir glada över att få en bok i present.
(På frågorna 8 t o m 12 finns inte uppgifter att få från den nationella
utvärderingens rapporter. Därför anges enbart barnskoleelevernas svar
på dessa frågor.)

9. Hur känner du dig om du ska börja läsa en ny bok?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet

Barnskolorna 1996 och 1997
38,3
49,3
55,0
44,8
6,7
3,0
0,0
1,5

Nästan samtliga elever är glada över att börja läsa en ny bok. Några
enstaka elever uttrycker däremot en motsatt känsla. Det visar sig vara
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elever med relativt långsam läsutveckling. För svaga läsare kan det
vara mödosamt att påbörja en ny bok. Fram till dess att handlingen är
bekant och hjälper till med avläsningen kan denna gå trögt.

10. Hur känns det att läsa i stället för att leka?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet

Barnskolorna 1996 och 1997
13,3
20,9
30,0
28,4
25,0
17,9
25,0
29,9

Svarsfördelningen är ganksa jämn över skalan. Fortfarande verkar en
fjärdedel av eleverna tycka att det är roligare att leka än att läsa. I
detta fall rör det sig emellertid om såväl bättre som sämre läsare. Den
senare gruppen är dock störst.

11. Hur känns det att jobba i arbetsböcker i läsning?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet

Barnskolorna 1996 och 1997
25,0
16,4
53.3
43,3
11,7
23,9
10,0
14,9

De flesta eleverna tycker om att jobba i arbetsböcker. Det finns dock
också elever som inte tycker om detta.

12. Hur känner du dig när du läser en faktabok?
1= gladaste trollet
2
3
4= suraste trollet

Barnskolorna 1996 och 1997
30,0
32,8
36,7
38,8
23,3
14,9
8,3
13,4

Barnskoleeleverna verkar inte lika roade av att läsa faktaböcker som
berättelseböcker (jämför frågorna 1,4 och 9).
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