
 

 

HT 2009 

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp 

Speciallärarprogrammet/ Inriktning mot svenska/språk- skriv- och läsutveckling 90 hp 
Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, BUSV 

 

 

 

Grundläggande läs- och 
skrivinlärning 
- Är stavelsen en gynnsam arbetsenhet? 

Marita Sandström 



 

 

 
Förord 

Jag vill här inledningsvis tacka ett flertal personer som har möjliggjort att denna 

rapport slutligen har kommit tillstånd. De jag först vill tacka är samtliga 

pedagoger på Håkanstorpsskolan som med det öppna och välkomnande 

bemötandet jag fick vid mitt besök. Därefter vill jag tacka min handledare Ulf 

Lundström som bistått mig med öppna diskussioner om upplägget på rapporten. 

Jag vill även tacka mina gruppkollegor Ann-Sofie Wincent och Annika Karlsson 

som peppat mig när det varit motigt. Slutligen vill jag tacka min dotter Cecilia 

Sandström som under sin ledighet bistått mig med goda råd och peppning för att 

färdigställa rapporten. Allra sist vill jag tacka min sambo för att ha stått ut med att 

jag bitvis varit helt frånkopplad från den sociala tillvaro vi normalt delar.  

Marita Sandström 

 

 



 

  

 

Abstract 

The aim of this study is to contribute to a better understanding of the syllable as 

an alternative to the phoneme at the basic reading and writing. This report is based 

on a qualitative analysis of Håkanstorp school´s approach to the basic reading and 

writing in class. Their approach to reading and writing is controversial, as it is 

based on the syllable instead of the phoneme, as usual in the traditional reading 

and writing. The education result, I have found, is that the syllable leads to a very 

clear and structured working procedure, which ultimately leads to class teachers 

being able to work from a diagnostic approach. This structure, with many parts of 

the course helps educators to clearly follow what level students are at. From this 

teachers clearly see the differences that should be acknowledged and steps that 

may need to be taken to move on, educators say themselves that this approach 

provides an educational security. From my theoretical studies, I have concluded, 

that the syllable is a natural entity included in the spoken language. At student 

level, recognition of the syllable unit leads to a natural link from the spoken 

language to the written language - in which students themselves are developing 

their phonological awareness. 
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1 Inledning 
Att läsa och skriva är en grundläggande färdighet för att kunna bli en aktiv 

deltagare i det demokratiska samhälle vi lever i. Detta framhålls bland annat i FN:s 

förteckning över mäskliga rättigheter där det står inskrivet att alla människor har 

rätt till att bli delaktiga i det demokratiska samhället det vill säga att kunna ta del av 

och påverka den politiska arenan. Kraven för att uppnå god läs- och skrivförmåga 

har dock ökat markant, främst kanske på grund av den snabbt växande 

kommunikationsteknologin.  

Min erfarenhet är dock att det finns oroande frågetecken till hur väl dagens svenska 

skola lyckas leva upp till målet att alla elever ska uppnå god läs- och skrivförmåga 

efter grundskolan. Utifrån en artikel och två trendstudier, nämligen PISA och 

PIRLS, finner jag bekräftelse på den oro som jag känner.  

I en debattartikel i Göteborgsposten
1
 skriven av Begler, generaldirektör på 

Skolverket, kan vi läsa att många elever hoppar av gymnasiet. I artikeln efterlyses 

därför genomtänka och dokumenterat arbetssätt som gör det möjligt för elever att 

fullfölja utbildningen. Enligt Begler är de insatser som sker i skolan idag mer av 

svar på enskilda problem än insatser för att motverka att problem uppstår. Dessa 

insatser är oftast exkluderande och kommer många gånger för sent. I ställer måste 

alla elever få optimal förutsättning för sitt lärande och undervisningen måste 

anpassas till enskilda elever. Granskning från Skolverket visar på att alla 

kommuner, fristående skolor och rektorer inte axlar det ansvaret. De svagaste 

eleverna är de som drabbas värst då de inte får det stöd som de har möjligheter och 

rätt till. Utifrån Beglers resonemang har skolan främst ett kategoriskt och 

kompensatoriskt förhållningssätt till elevers behov av stödinsatser. Vilket leder till 

att det är eleven som slutligen blir ägare av problemet. 

Är dagens ungdomar rustade för framtiden? Har de förmågan att analysera, 

diskutera och framföra sina tankar och idéer effektivt? Dessa frågor ligger till grund 

för utvecklandet Programme for International Student Assesment, PISA
2
. Resultatet 

från den visar att i läsförståelse ligger svenska 15-åringar över OECD-genomsnittet 

och de resultaten har inte förändrats i förhållande till övriga länder, jämfört med 

tidigare undersökningar gjorda 2000, 2003 och 2006. Det är dock oroande att 

spridningen mellan eleverna är större vilket visar sig i att de svagaste läsarna 

presterar sämre än tidigare.  

 

2006 gjordes även en annan jämförande studie PIRLS
3
 (Progress in Reading 

Literacy Study) där målgruppen är elever i år 4. Det var andra gången The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA 

genomföde en internationell läsundersökning av elever i år 4. Den genomfördes i 

Sverige av Skolverket i samarbete med forskare från Uppsala universitet. I 

dokumentet poängteras att läsning tillsammans med skrivning är en mycket 

betydelsefull förmåga. Den ingår som en komponent i det som benämns: 

grundläggande färdigheter. 2006 deltog 150 slumpmässigt utvalda skolor i Sverige. 

                                                 
1
 Begler Ann-Marie, ”Skolor gör för lite för att förhindra avhopp” Göteborgs-Posten, 26 juni 2009 

2
 Skolverket, PISA 2006 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap , 

matematik och läsförståelse, Rapport 306 (2007) 

3
 Skolverket,  PIRLS 2006 Läsförmåga hos elever i årskurs 4- I Sverige och i världen,  Rapport 305 

(2007) 
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Resultaten 2006 visar att svenska elever lyckas mycket väl med sin läsning i ett 

internationellt perspektiv men att det har skett en tillbakagång jämfört med 2001, då 

den första PIRLS undersökningen gjordes. De senaste fem åren har andelen starka 

och mycket starka elever minskat. Trendstudie visar på att elevernas läshastighet 

har minskat och kan vara en tänkbar förklaring till att de lyckas sämre. 

Avslutningsvis poängteras i rapporten att det är viktigt att alla lärare har kunskap 

om processdiagnostiskt förhållningsätt för att kunna göra kontinuerliga 

bedömningar av elevernas utveckling. Sammanfattande resultat av den senaste 

undersökningen är att de svagaste läsarna har visat sig bli fler och detta är oroande 

signaler som det finns anledning att bevaka. Följande citat är sista meningen i 

rapporten: Alla elever, och inte som idag bara en del av dem, som behöver extra 

stöd ska ha möjlighet att alltid få det. (s.15)  

Skolverket har, för att motverkan trenden, gjort en extra satsning för åren 2008 – 

2010 på totalt 900 miljoner riktat mot läsa - skriva och räkna. Dessa pengar är 

riktade mot år 1 – 3 just för att åstadkomma tidiga insatser. Målet är att ingen elev 

ska halka efter.  Skolans huvuduppdrag innebär att alla elever ska lämna skolan 

med tillräckliga kunskaper, men löser tillskottet av pengar problemen? Är det 

endast en ekonomisk fråga? Eller är det något annat vi även bör rikta fokus mot och 

undersöka djupare? 

En fråga jag ställer mig är om vi, i den svenska skolan, arbetar på det ultimata sättet 

med till exempel läs- och skrivinlärning? Hur går traditionell läs- och skrivinlärning 

till och kan vi göra på något annat sätt? På Skolverkets hemsida
4
 kan vi ta del av en 

publikation, Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisning i 

Sverige 1995 – 2007.  I slutet av översikten framkommer att det finns vita fläckar 

inom läsforskningsområdet. En av de studier som efterlyses är aktionsforskning om 

olika arbetssätt ifråga om läsning och skrivning just för att genom effektstudier av 

olika metoder/undervisningssätt bidra till ökad kunskap inom området. 

1.1 Undersökningens sammanhang 
Att ha utvecklat en god läs- och skrivförmåga, vilket tidigare nämnts, är en 

grundförutsättning för att gå vidare och utveckla fördjupade kunskaper i skolan och 

vidare till att bli en aktiv deltagare i det demokratiska samhället. Trendstudier visar 

dock på att skolan inte når upp till dessa mål. Enligt ovan efterlyses från Skolverket 

forskning av olika arbetssätt för läs- och skrivinlärning. För att placera in denna 

rapport i ett sammanhang kommer jag att inleda med en kort information om Bertil 

Hult priset. 

1.1.1 Bertil Hult priset  

Bertil Hult är grundaren av språkreseföretaget EF Education och prisets stiftare. På 

hemsidan
5
 finns att läsa följande bakgrund till instiftandet. 

 
Som far till barn med dyslexi och med mina egna skolerfarenheter bakom mig har jag 

konstaterat att forskningen bakom dyslexi har kommit långt sedan jag var barn. Men man ser 

mycket lite av forskningens rön i skolornas dagliga verksamhet. Jag hoppas att det här priset, 

genom att uppmuntra skolor som är på rätt väg, ska inspirera Sveriges lärare att möta elever 

med dyslexi utifrån de kunskaper som finns.  

                                                 
4
 Skolverket,  Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisning i Sverige 1995 – 

2007, Rapport 304 (2007) 
5
 http://www.bertilhultpris.se/index.html  

http://www.bertilhultpris.se/index.html
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Bertil Hult stiftelsen grundades 2002. Stiftelsen vill verka för att sprida kunskapen 

om dyslexi till hela verksamheten och inte bara vara något som specialpedagogerna 

har kunskap om. För att bidra till denna spridning infördes ett pris som delades ut 

för första gången år 2003. I juryn för Bertil Hult priset sitter Martin Ingvar, 

professor i neurofysiologi vid Karolinska Institutet, Mats Myrberg professor i 

specialpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm, Anna Oreland specialpedagog på 

Viktor Rydeberg Gymnasium i Stockholm samt Louise Andersson som är 

stiftelsens sekreterare. Den motivering som särskilt fångade min nyfikenhet var 

Håkanstorpsskolans motivering som löd enligt följande:  

 
Priset tilldelas Håkanstorpsskolan för det systematiska och grundliga sätt som man arbetar 

på för att hjälpa alla elever att lära sig skriva och läsa, och där stor vikt läggs vid att följa 

upp varje elevs utveckling. Medvetet försöker man fånga in samtliga elever för att ingen skall 

komma efter. 

 

Det som jag fäste mig vid när det gäller arbetssättet vid Håkanstorpsskolan är att de 

utgår från en annan avkodningsenhet än vad pedagoger gör vid traditionell läs- och 

skrivinlärning. Den avkodningsenhet de utgår från vid grundläggande läs- och 

skrivundervisning är stavelsen. Det är fem huvudtankar som ligger bakom 

arbetssättet. Dessa tankar beskrivs utförligt i delen 2.1.4 – Håkanstorpsskolan. I 

korthet innebär de att arbeta med en svårighet i taget, se stavelsen som en motorisk 

gest, att talet är länken över till skriften, relationistiskt förhållningssätt samt 

epimässig inlärning. Följderna av den alternativa enheten är något som jag finner 

mycket intressant att fördjupa mig ytterligare i. En rapport
6
, gjord av tre 

lärarstuderande, har tidigare studerat Håkanstorpsskolans arbetssätt. Kontentan i 

den rapporten att är det mest troligt är pedagogernas engagemang som leder till de 

goda resultat som uppnås när det gäller minskat antal av elever med behov av 

specialpedagogiska stödinsatser. Vad är det då som har medverkat till utvecklandet 

av detta engagemang? 

 

Det jag avser att titta närmare på är den grundläggande läs- och skrivinlärningen. 

Att jag väljer detta område beror på att tidigt få lyckas i skolan är en mycket viktig 

för hur den fortsatta skoltiden utvecklas.  De allra flesta skolor använder sig 

traditionell läs- och skrivinlärning och utgår därmed från fonemet som enhet vid 

läsning och skrivning. Under rubrik 2.1.2 med rubriken Olika läsläror gör jag en 

mer ingående beskrivning av olika vanliga läs- och skrivinlärningsmodeller.  

 

Jag har i denna rapport valt att fördjupa mig i Håkanstorpsskolans arbetssätt som 

utgår från stavelsen avkodningsenhet. Jag avser att fokusera på konsekvensen av ett 

annat arbetssätt, än den traditionella som utgår från fonem vid läs- och 

skrivinlärning.  

2 Syfte och frågeställningar 
Syfte med rapporten är att bidra till en fördjupad kunskap om stavelsen som enhet 

som alternativ till fonemet vid den grundläggande läs- och skrivinlärningen i klass, 

med fokus på avkodning och läsflyt. Utifrån ett besök på Håkantorpsskolan, en 

skola som ansetts framgångsrik, gör jag beskrivning och analys av lärares 

                                                 
6
 Boström Jennie, Samuelsson Peter och Skärlund Malin, Läs- och skrivinlärning på 

Håkanstorpsskolan En studie om Håkanstorpsskolans arbetssätt rapportnummer HT06-1190-15 

(Göteborgs Universitet, 2006) 
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erfarenheter och uppfattningar utifrån ett sådant arbetssätt. Mina fyra 

forskningsfrågor är: 

 

1. Hur är klassundervisningen på Håkanstorpsskolan uppbyggd när det gäller 

grundläggande läs- och skrivinlärning? 

2. Om, och i så fall på vilket sätt, synliggörs i praktiken hur de fem 

huvudtankarna som den aktuella stavelsemetoden bygger på genomsyrar 

den praktiska läs- och skrivundervisningen? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar ser förskollärare, klasslärare och 

specialpedagog med arbetssättet? 

4. Vilka är det främsta skillnaderna, anser de intervjuade pedagogerna, mellan 

att utgå från stavelsen jämfört med den traditionella läs- och 

skrivinlärningen där fonemet är utgångspunkten? 

2.1 Utgångspunkter  
Kapitlet som följer inleder jag med en översikt över de forskningsområden som 

studerar läs- och skrivinlärning där jag även lyfter olika syn på vetenskaplighet. 

Därefter har jag valt att lyfta fram och förtydliga den statliga policy som ligger till 

grund för läs- och skrivinlärning. I den tredje delen ger jag en grov översikt över 

olika läsläror som förekommer vid svenska skolor. Avsnittet avslutas med att jag 

översiktligt redogör för Håkanstorpsskolan och de grundläggande tankar för det 

arbetssätt de utvecklat när det gäller grundläggande läs- och skrivinlärning. 

2.1.1 Forskningsområden  

Enligt Myrberg
7
 inbegriper läsforskning en mängd olika forskningsområden som 

till exempel beteendevetenskap, kognitiv neuropsykologi, lingvistik, logopedi, 

molekylär genetik, pedagogik, psykologi, utvecklingspsykologi, specialpedagogik 

samt utbildningsvetenskap. Detta medför att en mängd parametrar spelar in för hur 

god måluppfyllelsen blir i undervisningen. En följd av den stora mängd 

forskningsområden som läsning och skrivning inbegriper kan leda till motstridiga 

budskap utifrån de olika perspektiven. I gengäld kan de tillsammans steg för steg 

leda till att mer kunskap kan knytas samman och ligger till grund för förståelse hur 

vi bäst kan stödja läs- och skrivinlärningen.  

Neurovetenskap, genetik, specialpedagogik, lingvistik och psykologi är områden 

som har bidragit med värdefull forskning om dyslexi, enligt förordet till Dyslexi – 

en kunskapsöversikt
8
. När det gäller läsa och skriva har den tvärvetenskapliga 

inriktningen på forskning lyft fram hur sociala och ekonomiska förhållanden 

påverkar vår läsning
9
. Myrberg påpekar följande: Det är inte alltid lätt för en lärare 

att avgöra vad barnets bristande koncentration beror på. Det kan till exempel bero 

på att de är rädda för en hotande skilsmässa mellan föräldrarna eller biologiska 

orsaker i barnets hjärna eller något helt annat. Oftast också en kombination av 

olika faktorer. (s.90) 

                                                 
7
 Myrberg Mats, Den hemliga koden Aktuell forskning om läsning, red. Sundbaum, Kristina och 

Wallsten Sofia (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2006) 

8
Myrberg Mats, Dyslexi – en kunskapsöversikt (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2007) 

9
 Myrberg Mats, Den hemliga koden Aktuell forskning om läsning, red. Sundbaum, Kristina och 

Wallsten, Sofia (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2006) 
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Det finns en spännvidd mellan olika forskartraditioners syn på vetenskaplighet vad 

det gäller kvantitativa och kvalitativa studier. Ingvar
10

 till exempel, anser att, det 

han uppfattar som ett motstånd till kvantitativa studier för utvärdering av metoder 

för läs- och skrivinlärning, kan ha sin grund i revirstrider som föreligger mellan 

dessa olika forskartraditioner. 

Undervisning är en komplex verksamhet där olika aspekter hos människor och 

mellan människor samverkar och interagerar med varandra. När det gäller läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi rör vi oss inom gränsområdena medicin, psykologi, 

pedagogik och språkvetenskap, Andersson och af Trampe
11

. De menar att inom 

undervisning gäller dock följande: Man kan inte kräva att all pedagogisk 

verksamhet skall ha en vetenskaplig grund. Om man ställde sådana krav skulle inte 

mycket kunna ske i klassrum och andra undervisningssituationer. Vi får därför ofta 

förlita oss på beprövad erfarenhet. (s.5) 

Ovanstående författare förordar dock att vi i undervisning bör utgå från och förlita 

oss på beprövad erfarenhet och de krav vi bör ställa ska vara utifrån gängse teorier 

och sunt förnuft. Kontroversiella metoder, de som starkt avviker från det som är 

vanligt vid läsundervisning, anser de att man vara bör vi vara kritiska till. Dock 

påpekar de följande:  Det är naturligtvis inte fel att hitta på och pröva nya metoder 

och de nyuppkomna, kontroversiella metoderna kan av naturliga skäl inte stödja sig 

på en lång tradition. Däremot önskar vi att man kunde finna stöd för dem i form av 

forskningsresultat, där de påstådda effekterna påvisats efter vetenskaplig 

prövning.(s.3) 

 

Andersson och af Trampe framhåller dock att vi bör vara kritiska till metoder som 

upphovsmännen själva värderar resultaten av, det ska istället finnas oberoende 

forskning som stödjer metoden. De förordar ett kritiskt men öppet förhållningssätt 

till olika metoder.  

 

International Mind, Brain and Education Society
12

 (IMBES) är en grupp forskare 

som förordar att vi måste förena kunskap från forskning och praktik med varandra. 

Detta för att forskning ska nå ut i praktisk verksamhet och för att kunskaper från 

praktisk verksamhet ska nå forskare, båda områdena kan befrukta varandra med 

värdefull kunskap. Fischer, David, Immordino, Stern, Battro, Koizumi
13

 , några av 

forskarna IMBES, skriver följande: For scientists to carry out useful research for 

education and for teachers to optimally educate based on research evidence 

require interweaving the perspectives of research on practice. Biology and 

cognitive science have as much to learn from education as education had to learn 

from them. (s.1) 
 

Målet för Mind, Brain and Education gruppen (MBE) är att förbättra 

utbildningsområdet genom förbättrade verktyg för undervisning och för att 

                                                 
10

 Ingvar Martin, X en liten bok om dyslexi (Stockholm; Natur och Kultur, 2008) 
11

 Andersson Bodil. af Trampe Peter, ”Vetenskap beprövad erfarenhet och humbug” Dyslexi – 

aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr4 (2005) 

12
 www.imbes.org  

13
 Fischer Kurt W., David B. Daniel, Immordino-Yang, Mary Helen, Stern Elsbeth, Battro, Antonio, 

and Koizumi Hideaki, “Why Mind, Brain, and Education? Why Now” Journal Compilation 

International Mind, Brain and Education Society and Blackwell Publishing. Inc Volume 1 – 

Number 1 (2007) 

http://www.imbes.org/
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underlätta lärande. De anser att detta bör ske genom att bygga en stark förankring 

mellan forskning, praktik och politik. 

2.1.2 Statlig policy 

Skolan är en kommunal verksamhet som skall följa statliga riktlinjer. Riktlinjerna 

ska ligga till grund för måluppfyllelse som elever har laglig rätt att uppnå under 

skoltiden. Ett statligt dokument som den svenska grundskolan har att följa är 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet 

kallad LpO-94
14

. I dokumentet framhålls att alla elever i skolan ska få stöd och 

hjälp utifrån sina förutsättningar och behov. Skolans mål är att främja och stimulera 

elever till aktivt kunskapsinhämtade. Följande skrivning från LpO-94 förtydligar ett 

av skolan mål när det gäller detta. Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (s.71) 

Förutom LpO - 94 har grundskolan att planera och lägga upp målen utefter vad som 

framskrivs i Kursplanerna
15

 för skolämnena. När det gäller ämnet svenska finns 

bland annat följande att läsa i kursplanen: Språket, i så väl tal som skrift, är av 

grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att 

erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt 

och värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer. 

(s.152) 

Riktlinjerna och målen för undervisningen sammanfattas med att det åligger 

verksamma i skolan att medverka till att alla elever, utifrån sina behov, får utveckla 

förmåga för att bli aktiva deltagare i samhället. Språket och kommunikationen, 

både muntlig och skriftlig, fyller en viktig roll för såväl kunskapsutveckling som 

för tilltro till sin egen förmåga.  

2.1.3 Olika läsläror 

I ovanstående kapitel framhålls att det är skolans uppgift att möjliggöra för alla 

elever att nå målen. Det medför vikten av att de som arbetar i skolan har kunskap 

om elevers behov och förutsättningar, detta innefattar även förutsättningar för läs- 

och skrivinlärning. I kunskapsöversikten från Skolverket efterfrågas alternativa 

arbetssätt vid läs- och skrivinlärning.  Den frågan vi då får ställa oss är alternativ till 

vad?  

Angående just olika arbetssätt vid grundläggande läsinlärning, kan vi på 

Webbplatsen Läsa & Skriva
16

, ta del av en sammanställning av 

läsinlärningsmaterial för de tidiga åren med inriktning mot just språk- läs- och 

skrivutveckling. På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats under fliken 

Skriftspråksutveckling, läsundervisning, läromedel finner vi en sammanställning av 

26 olika läromedel för den första läsinlärningen.  

                                                 
14

 Regler för målstyrning – Grundskolan Skollagen, Grundskoleförordningen, Läroplan, 

Kursplaner, Betygskriterier Åttonde upplagan (Stockholm: Svensk Facklitteratur, 2005) 

15
 Ibid. 

16
 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva  20091024 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva
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I sammanställningen framkommer att samtliga läromedel (läsläror - elevbok) rör sig 

mellan helhet och delar. De allra flesta läs- och skrivinlärningsmodeller utgår från 

fonemet, ljudet. Det som är det avgörande särskiljande draget är hur stor vikt man 

tillmäter kontexten. Den ena falangen anser att kontexten och vårt långtidsminne 

har lite inflytande på läsprocessen. Förespråkare för detta synsätt på läs- och 

skrivinlärning använder sig av ljudmetoden där man utgår från bokstäverna som 

syntetiseras (ljudas) samman till ord och sedan ägnar man sig åt förståelsen. Ett 

annat ord för denna läsväg är bottom-up läsning. Denna modell bygger på att 

barnen inte ska möta långa och svåra ord för tidigt och fraserna är enkla och korta 

för att snabbt kunna läras in och kännas igen. 

Den andra falangen anser att vår förförståelse är det som leder till att vi kan göra 

hypoteser om vad som komma skall vidare i texten. Förespråkare för detta synsätt, 

vad det gäller läs- och skrivinlärning, använder sig av helordsmetod. Här är 

utgångspunkten är gemensamma erfarenheter och upplevelser som barnen själva 

har gjort. LTG (läsning på talets grund) är exempel en sådan läsinlärningsmodell. 

Enligt denna modell följer man inte strikt någon läslära just av den anledningen att 

barnen dikterar själva texten till läraren som skriver upp det på blädderblock. Det 

dikterade analyseras sedan ner till sina byggstenar, bokstäverna. Denna läsväg 

kallas även för top-down läsning.  

Några läsläror bygger på en kombination av de båda föregående modellerna. Inom 

forskning framhålls nu allt mer att läsning sker både genom bottom-up och genom 

top-down, beroende på om orden är bekanta eller ej. Dessa strategier, bottom-up 

och top-down, samt att använda fonemet som enhet, åsyftas när man pratar om 

traditionell läs- och skrivinlärning. Endast två läromedel skiljer sig från de 

traditionella och detta främst genom att de utgår från stavelsen som 

segmenteringsenhet till skillnad mot de övriga som har fonemet som enhet.  Dessa 

två läromedel har ingen läslära utan materialet består av lärarhandledningar. En 

metod är kontroversiell om den starkt avviker från vad som är brukligt vid 

läsundervisning och från vanliga specialpedagogiska åtgärder. af Trampe
17

 (s.3) 
 

Utifrån ovanstående definition så får ett arbetssätt, som utgår från stavelsen, ses 

som kontroversiellt.  

2.1.4 Håkanstorpsskolan  

Håkanstorpsskolan ligger i Västerås i stadsdelen Skälby som ligger nära skog och 

natur. I Håkanstopshuset finns verksamhet för cirka 425 barn. Det inrymmer 

förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt grundsärskolans 

fritidshem. Skolan är en F – 5 skola med en klass/årskurs. På skolan finns ett flertal 

elever med svenska som andra språk.  På deras hemsida kan vi läsa att de har ett 

mycket nära samarbete med förskolan och att de i läs- och skrivinlärning har en 

gemensam arbetsgång och arbetar mycket strukturerat, översikt se bilaga 3. De har 

dagliga språkstunder där barnen/eleverna får befästa språkrytmen, stavelserytmen, i 

talet. Strukturerade övningar leder så småningom över eleverna från talet till 

skriften. Den tydliga och strukturerade arbetsgången medför att arbetssättet går att 

använda diagnostiskt. Det finns klara avstämningspunkter vilka de kan mäta 

eleverna kunskapsnivå emot. De elever som har behov av extra stöd får det redan 

                                                 
17

 Andersson Bodil, af Trampe Peter, ”Vetenskap beprövad erfarenhet och humbug” Dyslexi – 

aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Nr4 (2005) 
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vid start i skolår 1. Håkanstorpsskolans nära samarbete med förskolan utifrån en 

gemensam arbetsgång. Deras val att utgå från talet och rytmen i språket triggade 

min nyfikenhet ännu mer. Detta på grund av att det är något som avviker från 

traditionell läsinlärning som vid läsinlärning utgår från fonemet.  

2.1.4.1 Arbetssättet vid Håkanstorpsskolan 
Det är fem utmärkande tankar som ligger till grund för Håkanstorpsskolans 

arbetssätt, gällande den grundläggande läsinlärningen. Presentationen av de fem 

tankarna nedan sker utan inbördes rangordning.  

 

Tanke  1– en svårighet i taget 

Denna tanke bygger på att inga moment i inlärningen ska vara helt nya för eleven, 

utan varje moment ska ha sin naturliga förankring i det eleven redan lärt sig och 

sedan bygga vidare på den kunskapen. Grundförutsättningarna som behövs för 

nästa moment ska ha tränats in och befästs i föregående moment. Detta leder till att 

det är alltid är endast en sak i taget som införs som ett nytt moment och tränas. 

Arbetssättet bygger på att ingen elev ska gå vidare till nästa moment om 

grundförutsättningarna ännu inte är befästa. Detta medför att det är ett mycket 

strukturerat arbetssätt med konkreta moment. Strukturen leder i sin tur vidare till en 

möjlighet för lärarna att arbeta utifrån ett diagnostiskt förhållningssätt. Är det en 

elev som inte är med på tåget uppmärksammas det direkt, vidare kan lärarna se 

vilket föregående moment som behöver tränas ytterligare för att stärka upp 

grundförutsättningen.   

 

Tanke 2 – stavelsen som en motorisk gest  

Den andra tanken ligger i att i det talade språket bygger på stavelsen som enhet och 

att det är denna enhet som uppfattas av vår hörsel och som sedan bearbetas i 

hjärnan och leder oss fram till förståelse. När eleverna börjar förskolan och 

grundskolan är det talet som är den faktor som barnen har med sig och därmed den 

som de utgår från. Även om det finns avvikelser i talet så finns den naturliga 

rytmen att tillgå vilket är startpunkten i arbetssättet.  

 

Tanke 3 – talet är länken över till skriften 

Den tredje tanken, hänger tätt samman med föregående, vilket leder till att talet ses 

som länken över till skriftspråket. Den länk som förenar talet och kroppens 

naturliga rytm är stavelsen, anser förespråkare för detta arbetssätt. Målet är att 

guida eleverna in i läsandets värld via skriften. Skriva före läsa finner även stöd i 

antagandet att det är mycket lättare att ge uttryck för sin egen tanke än att läsa och 

ta till sig vad någon annan vill förmedla. 

 

Tanke 4 – relationistiskt och förebyggande 

Den fjärde tanken hänger samman med att det är pedagogens uppgift att 

tillrättalägga arbetsgången så att strukturen blir blottlagd för eleverna. Detta i sin 

tur gör det möjligt för eleverna att själva upptäcka mönster och ledtrådar. Därför 

bör samtliga pedagoger vara väl insatta i varje enskilt moment så att de alla kan 

arbeta utifrån ett diagnostiskt förhållningssätt och direkt se när en elev inte presterar 

det som förväntas. På så sätt är det tänkt att arbetssättet kan fungera som preventiva 

insatser vilket kan leda till tidiga åtgärder för att motverka fördjupad problematik.  
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Efter varje läsår genomför pedagogerna en mycket noggrann utvärdering. 

Utvärderingen medför att arbetssättet hela tiden utvecklas och förfinas utifrån den 

praktiska läs- och skrivinlärningsundervisningen vilket i sin tur leder till att 

arbetssättet blir ett levande verktyg.  

 

Tanke 5 – epimässig inlärning 

Denna femte tanke innebär att pedagogerna är förebilder och konkret visar elever så 

länge de har behov. Eleverna får först observera och sedan träna framåt i sin egen 

takt med stöd av läraren för att så småningom uppnå eget kunnande, vilket innebär 

att de klarar av momentet helt på egen hand utan lärarens stöd. I arbetssättet talar de 

i termerna att eleven har utvecklat metakunskap vilket innebär att eleverna har 

utvecklat en struktur att själv klara av att utföra momentet. 

 

Detta gäller genomgående för arbetssättet, så även vid momentet att lära sig den 

svenska stavningen. Inlärningen bygger även här på att eleverna själva genom 

guidning får upptäcka hur orden stavas. Lärarna har utförliga manualer att tillgå för 

att hitta avsedd ordstruktur. Den alltid återkommande känslan i munnen är det som 

ger ledtrådarna. När skrivmomentet inleds bygger arbetssättet på att eleverna får 

börja med tvåstaviga ord och som endast har konsonant/vokal alternativt endast 

vokal som stavelseenhet, CVCV struktur. Den ordstrukturen kallas, i detta 

arbetssätt, för enkel struktur. Att de väljer att utgå från tvåstaviga ord grundar sig på 

att det är först då som rytmen i språket gör sig gällande. Ordens struktur byggs 

allteftersom på med olika typer av kluster i olika positioner som initialt, medialt och 

finalt.  

 

Den fortsatta inlärningen går vidare med den komplexa stavningen, vanligen så 

kallad ljudstridig stavning. I detta arbetssätt bygger inlärningen på att ord inom 

olika parametrar presenteras parvis för eleven under fyra faser. För samtliga av 

dessa parametrar är det stavelsen som styr stavningsmönstret. Inom arbetssättet 

ingår moment för långa å-ljudet, korta å-ljudet, långa ä-ljudet, korta ä-ljudet, ng-

ljudet, 7-ljudet (sj-), 20-ljudet (tj-) samt dubbelteckning i första stavelsen och 

dubbelteckning i andra stavelsen.   

 

Inledningsvis i fas 1 har eleven tillgång till ett flertal ledtrådar att utnyttja. Dessa är 

visuella grupperingar, det auditiva samt kopplingen till talet i munnen. Allt 

eftersom eleven behärskar de olika momenten plockas ledtrådar bort så att eleven 

slutligen, i fas 4, endast har ordet i munnen kvar som information för stavningssätt. 

Arbetssättet bygger genomgående på, som jag nämnt tidigare, att pedagogen låter 

eleven själv hitta strukturen för stavningen för att kunskapen ska bli befäst.  

 

Arbetssättet på Håkanstorpsskolan har sin grund i att specialläraren på skolan, efter 

vidareutbildningen Läs- och skrivinlärningspsykologi, arbetet med enskilda elever 

utifrån ovanstående tankar och nått goda resultat. Dessa framgångar utmynnade i att 

arbetssättet infördes till en början i år 1, i preventivt syfte, för att sedan under åren 

vidareutvecklas till förskola, förskoleklass samt år 2 och 3. På bilaga 3 visas en 

översikt för Håkanstorpsskolans läs- och skrivinlärning. Bilaga 4 redovisar 

resultaten för förskoleklassens språkarbete för år 2007 och 2008. 
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3 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden har jag valt att fördjupa mig i forskningsområden för 

att studera olika aspekter som kan påverka läs- och skrivinlärning. Jag har valt att 

fördjupa mig i biologiska, psykologiska samt pedagogiska aspekter.  

Dessa tre områden bygger på ställningstagandet att människan bör ses som en 

helhet utifrån såväl biologiska som psykologiska aspekter. Utifrån dessa aspekter 

bör den pedagogiska verksamheten ha sin utgångspunkt. Detta är något som finner 

stöd hos bland annat forskare som är anslutna till International Mind, Brain and 

Education
18

. Fischer
19

 som är en av dessa forskare skriver följande: It is time for 

education, biology, and cognitive science to join together to create a new science 

and practice of learning and development.(s.1) 

Vellutino, Flatcher, Snowling och Scanlon
20

 betonar att det är dags att skifta fokus 

från att diagnostisera elevernas problem över till att se pedagogens ansvar för den 

problematik som uppstår. De skriver: … would also be recognized expert in the 

psychology of reading and reading development, the psychology of reading 

disability, and the psychology of reading instruction. (s.20) 

3.1 Läs- och skrivinlärning ur ett biologiskt perspektiv 
I detta avsnitt belyser jag aspekter inom människan som är en följd av den naturliga 

biologiska utvecklingen. Det första området jag tar upp här är förutsättningar för att 

sända och ta emot muntliga budskap, då med fokus på talapparaten, öron samt hur 

bearbetning i hjärnan antas gå till. Här tar jag även upp den naturliga 

språkutvecklingen då med avseende på hur vårt språk byggs upp från grunden, 

utifrån ett lingvistiskt perspektiv. Jag har delat upp utvecklingen i talspråket, 

skriftspråket samt kopplingar mellan de båda. 

3.1.1 Talapparaten  

Kjellin
21

 beskriver hur ett spädbarns första tung- och käkrörelser är mycket 

begränsade men vid åttamånadersåldern har rörelserna förfinats och jollret blir då 

mer stavelseliknande. Längre räckor av stavelseliknande joller brukar, enligt 

Kjellin
22

, kallas kanoniskt joller vilket kännetecknas av regelbunden rytm. Detta 

stöds av Lindblom
23

 som även anser att detta rytmiska kanoniska joller visar på 

barnets anpassning och strävan mot att låta som sin omgivning.  

 

Vid tolv månaders ålder, när djupa svalget har uppnått anatomisk mognad, är barnet 

redo att säga sina första kontrollerade stavelser.  Barnet har även uppnått 

neurologiska mognaden för att mer medvetet kunna styra sina talorgan mot ljud. 

                                                 
18

 www.imbis.org  
19

 Fischer Kurt W., David B. Daniel, Immordino-Yang Mary Helen, Stern Elsbeth, Battro Antonio 

and Koizumi, Hideaki, “Why Mind, Brain, and Education? Why Now?” Journal Compilation 

International Mind, Brain and Education, Society and Blackwell Publishing. Inc Volume 1 – 

Number 1 (2007) 
20

 Vellutino Frank R., Flatcher Jack M., Snowling Margret J and Scanlon Donna M., “Specific 

reading disability (dyslexia):what have we learned in the past four decades?”  Journal of Child and 

Psychiatry (2004)  45:1, 2 – 40 
21

 Kjellin Olle, Uttalet, språket och hjärnan, (Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, 2002) 
22

 Ibid. 
23

 Lindblom Björn, ”Talet tar form” Söderbergh, I. R., (utg) Från joller till läsning och skrivning 

(Lund; Gleerups,1997) 11 – 32 

http://www.imbis.org/
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Mac Neilage
24

 påpekar att det kanoniska jollret domineras av cykliska mönster av 

öppnande och stängande av munnen. Rörelsemönstren är nedärvda och Mac 

Neilage kallar rörelsen för frame. Även Lindblom
25

 tar fasta på att käkens rörelser 

har betydelse för de rytmiska svängningarna som uppstår i språket. Just stavelsen är 

grunden till att en rytm kan uppstå och Kjellin
26

 framhåller stavelsen som den 

viktigaste enheten i tidigt tal och talutveckling.  

 
Stavelsen visar sig också var den i särklass viktigast pedagogiska enheten för vuxnas 

uttalsinlärning. Det blir mycket enkelt att uppnå ”perfekt” uttal när man koncentrerar 

undervisningen på stavelserna och deras rytmicitet samt deras uttal i betonad respektive 

obetonad ställning. Denna effekt hos vuxna kan mycket väl ha sin grund eller motsvarighet i 

barnens förstaspråksinlärning. Med det menar jag att stavelsebaserad språkinlärning 

förefaller vara den naturligaste och effektivaste strategin för vuxna såväl som för barn, och 

detta således på fysiologiska och fysikaliska grunder. (s. 59) 

3.1.2 Örat   

Ljud består av fysikaliska tryckvariationer och våra hörselorgan kan med stor 

snabbhet och precision uppfatta och urskilja dessa ljudglidningar som finns i de 

regelbundna svängningarna, enlig Kjellin
27

. Örat har inte förmåga att uppfatta ljud, 

musik eller språk utan örat uppfattar de enskilda frekvenserna som ljudintrycken 

består av, Freltofte
28

. Ett nyfött barn, menar Kjellin, har förmåga att särskilja alla 

världens ljud men att denna förmåga avtar med tiden. Det leder, skriver Kjellin, till 

att barn så småningom endast har kvar förmåga till att urskilja de språkljud som 

finns i det omgivande språket.  

 

Denna förmåga startar som sagt redan under fostertiden och fram till det första 

levnadsåret är uppmärksamheten riktad mot prosodin och då särskilt rytmen. Denna 

rytmicitet, vilka signalerna som når hjärnan har, är en förutsättning för att 

lyssnarens hjärna snabbt nog ska kunna analysera och omvandla de inkommande 

signalerna till kända mönster och skapa helheter. Ett psykofysiologiskt fenomen 

som Kjellin beskriver är fusion, både när det gäller det visuella och det auditiva.  

 

När det gäller det auditiva så skapar hjärnan en gruppering av de rytmiska 

enheterna och fyller på med detaljer som saknas men som hjärnan 

erfarenhetsmässigt tycker borde finnas. Detta leder, enligt Kjellin, till att man hör 

det man vet. Genom experiment, där man har varierar språkets rytmiska struktur 

med avseende på betonad och obetonad stavelse har man påvisat att språkets rytm 

påverkar lyssnarens förståelse, enligt Cutler
29

.  Även Lindblom
30

 belyser 

                                                 
24

 MacNeilage Peter F and Barbara L. Davis,, “Motor expanations of babbling and early speech 

patterns”, i B.d. Boysson-Barsies, S.d. Schonen m.fl. (utg) Developmental neurocognition: Speech 

and face processing in the first year of life. (Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic 

Publishers, 1993) 341- 352   
25

 Lindblom Björn, ”Talet tar form” Söderbergh, I. R., (utg) Från joller till läsning och skrivning 

(Lund; Gleerups,1997)  

26
 Kjellin Olle, Uttalet, språket och hjärnan, (Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, 2002) 

27
 Ibid. 

28
 Freltofte Susanne, Utvecklingsmöjligheter för barn med avvikande hjärnfunktion (Stockholm: 

Natur & Kultur, 1999) 
29

 Cutler Anne and Butterfield Sally, “Rhythmic Cues to Speech Segmentaion: Evidence from 

Juncture Misperception”, Journal of Memory and Language 1992;31:sid. 218 – 236 
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anpassningen mellan talare och lyssnare där talapparaten, uttalsanpassningen och 

hörselsinnet samspelar. Strategin kallar Lindblom för görs-lätt-hörs-rätt.  

3.1.3 Lingvistik 

Lingvistik är läran om språket.  Ett annat ord för språkinlärning är lingvistisk 

medvetenhet vilket innebär en medvetenhet och förståelse för hur språket är 

uppbyggt har det har utvecklats. Enligt Kjellin
31

 finns det mer likheter i världens 

språk än det finns olikheter. Detta gäller såväl för språkens struktur samt uttalet i 

talade språk. Detta medför att det är mycket lättare att lära sig ett språk om en 

medvetenhet om språkets uppbyggnad är utvecklad. Treiman
32

poängterar att inom 

lingvistiken så har fokus på stavelsens betydelse för utveckling ökat under åren. 

Until relatively recently, the syllable was little discussed within linguistics. Some 

linguists mentioned the syllable only to ignore it; others asserted that the syllable 

played no role in phonological organization. Recently, however, there has been 

increased attention to syllables an there structure. (s.149) 

I psykolingvistiska experiment har man visat på svårigheten att höra skillnaden på 

olika enskilda ljud. Danielsson
33

 visar på experimentet då lyssnare fick höra /g/ 

men att lyssnare kunde lika väl återge att de hörde /k/ eller /p/. Danielsson menar på 

följande: Inte förrän vi har fått höra på lite mer av ordet kan vi avgöra om det var 

just ett ”g” och då verkar det som att vi tar vår kunskap om ordet till hjälp. När vi 

hör ”gat-” känner vi igen det och förstår snabbt att det alltså är ett ”g” i 

början.(s.21) 

3.1.3.1 Talspråklig utveckling 
Språklig medvetenhet delas in i fyra undernivåer som är semantisk, syntaktisk, 

pragmatisk, och fonologisk. Utveckling sker löpande och Ruben
34

 talar om känsliga 

perioder snarare än någon övre gräns eller kritisk ålder. På den semantiska nivån 

har barnet fokus på ordens betydelse. Enligt Gombert
35

 lär sig barn att tala genom 

att lyssna och härma vilket är grunden till den kommande begreppsutvecklingen. 

Taube
36

 beskriver att miljön här spelar en stor roll för hur väl utvecklat barns 

semantiska medvetenhet är. Taube poängterar att förskolans och skolans uppgift är 

att se till att alla barn löpande utvecklar sin språkliga medvetenhet då denna sida 

forsätter att utvecklas under hela livet.  

 

På den syntaktiska nivån är barnets fokus riktat mot formen på ordet.  Taube 

beskriver att barnet lär sig genom sin omgivning. De utvecklar därmed en känsla 

för tempus, satsmelodi vilket leder till att de börjar bli bekanta med ett grammatiskt 
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uttryckssätt. Detta leder till dialektal variation och för att utveckla grammatisk 

korrekthet krävs undervisning. Trillingsgaard
37

, tar upp att på denna nivå har barnet 

grepp om morfemet som är språkets minsta betydelseskiljande/bärande enhet. Barn 

utvecklar här en morfologisk medvetenhet vilket innebär en medvetenhet om hur 

ord är uppbyggda med stam och ändelser.  

 

När det gäller pragmatisk medvetenhet handlar det om hur vi använder vårt språk, 

Taube
38

. Trillingsgaard
39

, skriver att detta inbegriper även blickar, gester och 

mimik. På den fonologiska nivån har barnet tillägnat sig fonemen som är språkets 

ljudsida. Språkets artikulation samt rytmiska och melodiska aspekter (prosodi) 

ligger inom området fonologi, Trillingsgaard
40

.  

 

Angående vad som kom först, talet eller språket, är som hönan eller ägget, enligt 

Kjellin
41

. De är dock en förutsättning för varandra. Redskapet för språket är tanken 

och genom talet kan vi delge omgivningen vad vi tänker, känner och har för 

avsikter.  Fundamentalt för talet som sådant och språktillägnandet är talorganen 

deras konstruktion och hörselsinnet. Liberman et al
42

 och Crelin
43

 har genom 

forskning kommit fram till att olika typer av talorgan kan åstadkomma olika former 

av ljud.  

3.1.3.2 Skriftspråklig utveckling 
Kjellin

44
 poängterar noga att talet inte är språket utan bara dess redskap och att 

gester och skrift är andra redskap för att uttrycka det vi vill förmedla till andra. 

Bokstavsskriften är, enligt Kjellin, en mycket sentida uppfinning sekundär till talet. 

Den språkliga medvetenhet som uttrycks via talet ligger i sin tur, enligt Kjellin, som 

en naturlig länk över till skriften. Kjellin utgår därmed ifrån att lära sig läsa och 

skriva och att kunna genomskåda systemen är lättare om man kan tala språket man 

ska lära sig. Oakhill och Roger
45

 framhåller även de att läsning kräver att läsare har 

förmåga att växla från mening till ljudet. In order to become fluent readers, it is 

now clear that children must be able to decentre from meaning and pay attention to 

sound. (s.110) 

 

Barnet har här börjat greppa sambandet mellan ljud och bokstav då används 

begreppet att barnet har ”knäckt koden”. Taube
46

 lyfter fram att svenska språket är 

ett relativt ljudenligt språk som är lättare än engelska men svårare än finska. Det 

svenska språket innehåller ett antal svårigheter och det gäller kopplingar mellan 
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grafem och fonem. Svårigheterna återfinns i att betydelseskiljande ljud inte har 

egna bokstäver, att några fonem motsvaras av olika bokstäver, att vissa fonem är 

lika varandra och därmed svåra att skilja på samt att vissa fonem är svåra vid 

sammanljudning.  

 

De enklaste förbindelserna är, enligt Taube, vokal – konsonant förbindelse, nästa 

steg är konsonant – vokal förbindelse. Ett av de svåra ljuden är stötljuden och allra 

svårast är kluster och ljudstridiga ord. Stanovich
47

 lyfter fram att koncensus råder 

bland forskare om att fonologisk medvetenhet är en medfödd förmåga som kan 

tränas upp. Detta är något som Lundberg
48

 tar fasta på i materialet 

Bornholmsmodellen, språklekar för barn i Förskoleklass. Gillon
49

 poängterar att 

fonem är en abstrakt enhet som kräver undervisning. Även Kjellin
50

 poängterar att 

bokstäver är godtyckliga överenskomna symboler för ljud som vi kan uttala och 

som i bästa fall representeras av bokstäverna. Det är viktigt för både lärare och 

elever att ha denna distinktion klar för sig och inte blanda ihop bokstäver med ljud 

och uttal. (s.55) 
 

Även Blachman
51

 belyser vikten av medvetenhet om hur de olika delarna bör 

presenteras för att underlätta inlärning. In any case, it is physically and 

physiologically impossible to produce a word by blending, or otherwise combining, 

the discrete sounds that are taken to be its individual phonetic constituents. So 

while “blend” is the right word, it is the wrong idea. (s.11) 

3.1.3.3 Kopplingar mellan talat språk och skriftspråk 
När vi kommunicerar med varandra här och nu genom talspråket ligger fokus på 

själva budskapet, Myrberg
52

. Det vi hör är ett verbalt flöde utan uppdelning i satser, 

ord eller orddelar. I stället är talsignalen en strid ström av ljud som barnen kan 

handskas med på ett naturligt sätt trots olika uttalsavvikelser.  

När det gäller skriften däremot så är förhållandet inte så enkelt. Genom fonologisk 

medvetenhet behöver eleverna bygga en bro mellan dessa system, enligt Myrberg.  

I skriften krävs kunskap om bokstäver både som versal och gemen, kopplingen till 

språkljuden, och språkljuden ska artikuleras till stavelser och ord. Myrberg
 
hänvisar 

till forskning som visat att förmågan att uppfatta språkljuden utvecklas först i 

samband med att barnen lär sig läsa och skriva. Detta har även Stanovich
53

 visat på 

och han skriver följande: Does reading make you smarter? Yes!  
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3.2 Inlärning ur ett psykologiskt perspektiv  
För att se vilka neurologiska funktioner som aktiveras vid läsning med vuxna kan 

forskare anlägga ett neurologiskt perspektiv på läsningen. Vad händer när vi läser? 

Liberg Caroline
54

. Genom denna förståelse kan vi hitta vägar som syftar till att 

utveckla elevers förmågor.   

3.2.1 Utvecklingspsykologi  

Utifrån Vygotskilj Lev
55

 är grunden för barns utveckling att de får befinna sig i 

zonen för närmaste utveckling. Det kännetecknas av avståndet, även kallat den 

kognitiva klyftan, mellan det barnet kan klara på egen hand och det barnet kan klara 

med hjälp av en vuxen. Vygotskilj beskriver att denna inlärningszon bygger på ett 

systematiskt samarbete mellan pedagogen och barnet. Med stöd av en deltagande 

vuxen kan barnets högra psykologiska funktioner mogna fram. Läraren har, enligt 

Vygotskilj, en avgörande roll för hur mötet mellan vetenskapens begrepp 

konfronteras med elevernas erfarenheter. Detta då det är den vuxne som har ansvar 

för att sätta elevernas spontana tänkande i riktning mot kvalitativt högre nivåer.  

Gibbons
56

 hävdar att det är lärarens ansvar att kunskap byggs på och för att detta 

ska ske krävs att läraren har höga förväntningar på eleverna samt att läraren är 

stöttande i lagom utsträckning. Scaffolding är ett begrepp för detta som, enligt 

Gibbons, användes för första gången av Wood, Bruner och Ross. Att vara stöttande 

innebär, enligt Gibbons, att hjälpen ska leda till att eleven så småningom kan utföra 

uppgiften utan stöd från den vuxne. 

Freltofte
57

 belyser att människor har olika starka och svaga sidor, Att få utgå och 

arbeta från det vi känner att vi är bra på för med sig att vi mår bra, påpekar 

Freltofte.  Det motsatta, att arbeta med områden där vi inte känner att vi räcker till, 

väcker däremot olust och ovilja. Enligt Freltofte bygger den normala pedagogiska 

handledandet på massiv träning av de svaga funktionerna. Denna ansats för med sig 

det ena misslyckandet efter det andra. Dessa misslyckanden för i sin tur med sig en 

olust till att överhuvudtaget göra uppgifter av detta slag, vilket vidare även påverkar 

självförtroendet. Denna påverkan sker på alla men för barn med nedsatt 

inlärningsförmåga blir detta allra mest förödande, anser Freltofte. Undervisning är 

någonting som läraren sysslar med, medan inlärning är en process hos barnet. Om 

barnet inte är inställt på att lära sig någonting räcker det inte med att komma med 

rätt material. Motivationen är därför grunden till all pedagogik. (s.28) 

3.2.2 Motivation, utifrån ett neuropsykologiskt perspektiv 

En aspekt Freltofte poängterar är behovet av rutiner och överblick av situationen. 

Främst är det barn med handikapp och socialt mycket utsatta behov som är i störst 

behov av överblick men även något som vi andra kan känna trygghet av. Följden av 

detta är, anser Freltofte, vikten av att tänka på att nyinlärda färdigheter ska 

integreras i barnets befintliga vetande. Här är det viktigt att barnen får stöd av lärare 

och specialpedagog att knyta samman relevant information från situationen med 

tidigare gjorda erfarenheter.  
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Ytterligare en aspekt för att skapa motivation hänger samman med strategier för att 

hantera olika system. De barn som inte har uppfattat dessa system kan få svårt för 

att utveckla adekvata arbetsmönster och strategier. Barn med inlärningssvårigheter 

kan i stället utveckla antingen mycket slumpartade eller fastlåsta och stela 

arbetsmönster. Det är viktigt att som lärare och specialpedagog arbeta med detta, 

menar Freltofte, eftersom slumpartade eller fastlåsta mönster leder till att 

inlärningen kommer att ske väldigt trögt. Målet är att hjälpa barnen att förstå hur 

systemen för olika uppgifter är uppbyggda och läras sig vilken strategi som är 

gynnsammast.  

Om barnet har ett slumpartat och flyktigt mönster kan det bero på att de prövar sig 

fram på måfå. För en del barn gäller det att tydliggöra systemets uppbyggnad så att 

de förstår systemet. För andra som saknar förmåga att lära sig systemet, gäller det 

enligt Freltofte, att försöka överinlära den önskade metoden. Om barn däremot är 

fastlåst så tyder det på att barnet lärt sig rutiner utan att förstå att olika metoder 

passar för olika sammanhang. Målet blir då att visa barnet på när metoden fungerar 

bra men även på vilka begränsningar den har. Förutom att hjälpa barnet välja 

strategi gäller det även att visa på hur inlärning kan generaliseras, anser Freltofte. 

Detta medför att barnet får möjlighet att systematisera sina kunskaper och det 

underlättas med att arbeta med mycket små steg. Den starkast motiverande faktorn 

är förmodligen att barnet tror på att det kan klara utmaningen.(s.32) 

För att skapa denna tilltro till sin egen förmåga gäller det att synliggöra framstegen 

och det underlättas genom att bryta ner större uppgifter i delprocesser, anser 

Freltofte. För att säkerställa sig om att barnet i största möjlighet utsträckning ska 

klara uppgifterna bör de presenteras en och en och klaras av på ett godtagbart sätt 

innan barnet går vidare till nästa. Om barnen kan utföra uppgifter som delvis kan 

lösas med hjälp av automatiserade processer blir deras arbete lättare, eftersom det 

i den situationen frigörs hjärnbarkskapacitet. Därför bör man vid inlärning 

överväga vilka starka, överinlärda färdigheter barnet kan stödja sig mot när det får 

nya uppgifter. (s.34) 

För att få tid för att bearbeta den information som barnet tagit del av, menar 

Freltofte, att undervisning inte bara handlar om att fylla på utan även om att ta paus. 

I vilken grad vi orkar vara koncentrerade hänger samman med vad man redan vet 

och hur bra man är på att systematisera, hävdar Freltofte. Det medför att varje 

enskild individ har sina egna gränser beroende på hur motivationen är just i stunden 

och hur pass nytt lärostoftet är. Freltofte sammanfattar neuropedagogik på följande 

sätt: Rent symboliskt kan man säga att neuropedagogiken inte försöker hänga upp 

jackan på en krok som inte existerar, i tron att kroken då ska växa ut. I stället letar 

man reda på en befintlig spik som man kan hänga upp jackan på. (s.36) 

3.3 Läs- och skrivinlärning ur ett pedagogiskt perspektiv  
Att lära sig läsa och skriva kräver undervisning till skillnad mot när vi lär oss tala. 

Undervisningen bygger på att medvetandegöra eleverna om kopplingen mellan 

fonem och grafem. Självexponering räcker inte, enligt Myrberg
58

, för att 

skriftspråkandet ska leda fram till läsning. Det krävs guider som ger instruktioner i 

systemets sätt att fungera. Hemligheten bakom den alfabetiska koden, dvs. att man 
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kan koppla bokstavstecken till bokstavsljud, uppenbaras för de flesta barn först i 

samband med skolstaten – i förskoleklass och i första årskursen i skolan.(s. 9)  

Taube
59

 betonar att om ett barn, under det första läsåret, inte knäcker den 

alfabetiska koden, är det viktigt att åtgärder sätts in. Hon menar på att de allra flesta 

barn knäcker förr eller senare denna kod och kan utvecklas till relativt goda 

avkodare. Liberman och Shankweiler
60

 framhåller att goda läsare, oavsett ålder, har 

hög medvetenhet om den fonologiska strukturen vilket gör att de klarar att 

segmentera ord i fonemenheter. Svaga läsare däremot är ofta oförmögna att 

segmentera ord i fonem, det vill säga de har låg fonologisk förmåga. Smith
61

 

betonar vikten av att om vi lägger ett allt för stort fokus på program och tester så 

kan det leda till att nybörjarläsare utvecklar en negativ känsla till läsning. Att 

läsning är något meningslöst, värdelöst och plågsamt i stället för tillfredställande, 

användbart och oftast något som görs med glädje.  

3.3.1 Vad är läsning? 

Formeln L = A x F x M står för att läsa är lika med avkoda x förståelse x 

motivation och de är just multiplar av varandra vilket i sin tur medför att om en del 

saknas så blir produkten noll, Taube
62

. För att säkerställa sig om alla multiplarna 

bör även strategier för läsförståelse tränas, enligt henne. Lundberg påpekar 

ytterligare vikten av att arbeta med olika texttyper då läsa även innebär att kunna 

förstå texter av olika slag för att hämta in kunskap. Gough och Juel
63

 menar på att 

de flesta barn förstår att skrift består av bokstäver och att bokstäverna på något sätt 

motsvarar talet men att få förstaklasselever förstår att talspråket (orden) består av 

fonem.  

3.3.1.1 Traditionella läs- och skrivinlärning  
En traditionell modell för nybörjarläsning utgår från att barnen först låtsasläser 

vilket medför att de läser av sammanhanget, det vill säga läsning utifrån kontexten, 

ett annat ord för detta är pseudoläsning.  Det andra steget är att barn känner igen 

specifika ordbilder i olika sammanhang och detta steg kallas logografisk läsning. 

Tredje steget innebär att de förstått den alfabetiska principen vilket medför att de 

kan ljuda sig genom ord vilket kallas alfabetisk läsning. Det sista steget inbegriper 

att kunna läsa ord på mer avancerat sätt vilket kallas ortografisk läsning, Myrberg
64

.  

Det centrala grundantagandet inom läsforskning betecknas main stream när det 

gäller läsning och skrivning så bygger antagandet på att det är fonemet som är 

länken mellan talet och skriften
65

.  Inom läsutvecklingen är det, enligt Myrberg
66

, 

tre spår som ständigt samspelar med varandra. Det första är att uppfatta språkets 
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ljudstruktur, det andra att få kunskap om bokstavstecknen och det tredje är att få 

insikt om sambandet mellan ljud och tecken. I skolan används begreppet att knäcka 

koden eller mer precist att knäcka den alfabetiska koden vilket innebär när det 

gäller läsinlärning att eleven klarar av att koppla ljudsystemet till teckensystemet.  

Den största svårigheten med detta, anser Myrberg, är att koppla bokstavstecken till 

språkljud. Detta, skriver Myrberg, kan ske när talspråksplattformen är fastlagd och 

registret av kända bokstäver ökar. Den avgörande svårigheten har att göra med att 

talsignalen innefattar en närmast kontinuerlig ström av ljud med 

underartikulationer, assimilationer, reduktioner och samartikulationer som barnet 

kan handskas med på ett alldeles naturligt sätt. (s. 9) 

Lundberg
67

 framhåller att här spelar hemmiljön en stor betydelse för barnens 

kommande utveckling vad det gäller läsa och läsförståelse. I gynnsamma miljöer 

får barnen ta del av det glädjefyllda med att läsa och uppmuntras och stimuleras 

därigenom i förmågan till att knäcka koden.   

I skriften däremot är orden skilda från varandra och bokstäverna representerar de 

enskilda fonematiska segmenten. Eleverna måste kunna koppla samman svenska 

språkets cirka 40 fonem till våra 28 bokstäver. Det svenska språkets kodsystem, 

vilken Myrberg kallar den morfofonomatiska grundprincipen för svenska språkets 

stavning, är inte lätt att genomskåda och därför krävs det i skolan systematisk hjälp 

till eleverna. Myrberg
68

 poängterar följande: Om den formella läsinlärningen 

påbörjas innan den fonologiska medvetenhetens plattform ligger säkert utsätter vi 

fler barn för risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. (s.32) 

Myrberg
69

 poängterar att i skolan kan erfarna och kunniga lärare bedöma elevernas 

förmågenivå och kan därigenom avgöra vad som är lätt eller svårt för eleven. Vid 

inledande läsning använder elever sig av denna fonemprincip för att ljuda sig 

genom ord. Nästa steg utvecklas genom läserfarenheter vilket, enligt Myrberg, 

leder till att elever får erfarenhet av många frekventa ortografiska mönster och 

genom detta utvecklar den visuella ortografiska läsningen. Myrberg framhåller att 

detta medför att ett inre ortografiskt lexikon växer fram. Den fonologiska strategin 

överges helt inte helt utan kopplas på igen när vi läser okända ord eller svåra texter 

på främmande språk. Det är, framhåller Myrberg, viktigt att läsaren växlar från 

höghastighetsläsning på ortografisk nivå när det dyker upp nya ord och ordmönster 

då detta är en förutsättning för att ordförrådet för skriftspråket ska kunna öka.  I takt 

med växande ordförråd och större läserfarenheter fortsätter utvecklingen mot 

automatiserad läsning och läsflyt. (s.11)  

Myrberg beskiver att vägen till förståelse genom att avkoda bokstäverna och ljuda 

fram ordet kan leda till svårigheter. Ljudavkodningen betyder att ljuden måste 

lagras i en fonologisk minnesslinga phonological loop. Detta kan leda till problem 

för elever med nedsatt fonologiskt minne som i sin tur kan leda till svårigheter med 

att identifiera ordet och därmed nå läsförståelse. Enligt Myrberg kan detta drabba 

elever både på ordnivå och satsnivå. För att förstå en hel sats krävs det att samtliga 

ord hålls kvar i arbetsminnet för att kunna analyseras tillsammans som en sytaktisk 

helhet. Denna minnesbelastning är särskilt stor under inledande läs- och 

skrivinlärning och för elever med svagt utvecklade språkliga minnesresurser kan de 
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ligga till grund för att de misslyckas med sin läs- och skrivinlärning, enligt 

Myrberg.  

Ytterligare en faktor som Myrberg lyfter fram som kan försvåra läs- och 

skrivinlärningen är bristande fonologisk ordmobilisering. Med det avses den tid det 

tar för eleven att identifiera ordet som har lästs ut med ett ord i elevens inre lexikon. 

Elever med lång åtkomsttid, att hämta ord från sitt inre lexikon, får svårigheter att 

läsa med flyt och med god förståelse, påpekar Myrberg. Denna typ av problemtik 

visar sig vanligen i skolår 3 då texter blir mer komplexa.   

Myrberg beskriver tre utvecklingssteg när det gäller att ta det han kallar 

medborgarkörkort. Detta innebär att när processerna med talspråksplattformen och 

kodknäckarfasen är förbi är grunden lagd och förståelseprocessen kan ta vid, 

hänvisning till Vellutino
70

. Enligt Myrberg är, i det grundläggande stadiet, 

ordavkodningsförmågan den faktor som bäst förklarar framgångsrik läs- och 

skrivinlärning. Myrberg refererar till Bornholmsmodellen där Lundberg, Frost och 

Petersen visat på att man genom systematiska språklekar kan hjälpa elever att 

utveckla fonologisk medvetenhet.  I Bornholmsmodellen utgår man från de 

grundläggande formerna med stavelser och att skilja språkljud från andra ljud. De 

avancerade formerna bygger på att flytta, ta bort och stoppa in andra språkljud i 

ord.  

Det är viktigt att notera att endast de former av fonologisk träning som bygger på att barnen 

analyserar det talade ord och skrivna orden i sina beståndsdelar har en positiv återkoppling 

till läs- och skrivförmåga efter år 1 i skolan. Att rimma och klappa i händerna gör alltså ej 

nytta om man inte aktivt får barnen att uppmärksamma vad i orden som rimmar eller 

motsvarar den klappade rytmen. En slutsats i forskningen om den fonologiska 

medvetenhetens betydelse för läsinlärning är att fonemmedvetenhet är en nödvändig (men 

inte tillräcklig) förutsättning för en framgångsrik läsinlärningsstart. För barn som inte har 

utvecklat denna förmåga före skolstart bör man alltså sätta in intensivträningsprogram innan 

den formella läsinlärningen startar. (s.74 - 75) 

För att veta var eleverna ligger har det utarbetats ett flertal test, diagnoser och 

bedömningsinstrument som samtliga ofta har som syfte att identifiera elever som 

ligger oroande långt under förväntat resultat för åldersgruppen när det gäller läs- 

och skrivprestationer. Det låga resultatet medför ofta erbjudande om 

specialpedagogiska insatser, enligt Myrberg
71

.  

Det vanligast förekommande i Sverige är, enligt Myrberg, God läsutveckling
72

 som 

Lundberg och Herrlin presenterade 2003 och som har utvecklat utifrån senaste 

årtiondets forskning. Instrumentet sträcker sig från Förskoleklass upp till år 4 och 

bygger på löpande diagnostik i den pedagogiska situationen. Både bedömning av 

barnets läsutveckling samt indikationer på läsproblem finns med och instrumentet 

har tydliga anvisningar om vilka pedagogiska insatser som leder barnet vidare i 

utvecklingen.  
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Genomgående så är det elevers förmåga till fonemhantering som är i fokus. 

Tankegången är att fyra åringen klarar ofta att avgöra vilka ord som rimmar men ej 

att identifiera begynnelseljudet i sitt eget namn. Denna förmåga utvecklas något år 

senare liksom förmåga att avgöra vilket ord som har flest stavelser. Sexåringen 

klara ofta att identifiera ljud inne i ord och att eliminera ljud i orden och sedan läsa 

ut. Då barn är sju år kan de, genom påverkan från läs- och skrivinlärning, ta bort, 

lägga till och flytta ljud inne i ord. Enligt Myrberg finns först en påverkansriktning 

som går från fonologisk medvetenhet till läs- och skrivinlärning och när den 

formella läs- och skrivundervisningen påbörjats går en kompletterande påverkans 

riktning från läs- och skrivinlärning till fonologisk medvetenhet. Denna är, enligt 

Myrberg, dock inte lika stark.  

3.3.2 Koncensusprojekt 

Det har pågått ett läskrig med växlande intensitet från 1970-talet och det är, enligt 

Myrberg
73

, bakgrunden till att två konsensusprojekt har kommit till stånd. Läskriget 

har fört med sig att lärare, föräldrar och journalister med flera har fått uppfattningen 

om att det råder djup oenighet mellan forskare inom området läsa och skriva. Denna 

oenighet skulle gälla om hur läsningen går till, hur läs- och skrivsvårigheter 

uppkommer, om man ska diagnostisera, hur framgångsrik pedagogik för läs- och 

skrivinlärning bör se ut, vilka insatser av specialpedagogiskt stöd som är relevant 

och kan förordas samt vilka hjälpmedel som är lämpliga. Olika pedagogiska 

metoder och arbetssätt samt fonologiskt baserad läs- och skrivinlärning har givit en 

intensiv debatt och polarisering bland forskare har blivit tydliga.  

De två slutgiltiga konsensusdokumenten inkluderar de frågor inom forskningsfältet 

där forskare har kunnat nå enighet. Sammanfattat resultatet som kommer ut av det 

första projektet är behovet av struktur samt att lärare har bred metodkompetens som 

knyter samman tala-läsa-skriva som grund för att skapa god självbild och 

motivation hos eleverna. Resultatet från det andra projektet belyser att läraren har 

en mycket viktig roll för elevernas utveckling samt att specialpedagogiskt arbetsätt 

bygger på tidiga insatser med strukturerad undervisning med målet att motivera och 

stimulera eleverna till att utveckla effektiva strategier i sin läsning och skrivning. 

3.3.3 Kritik mot traditionell läs- och skrivinlärning 

Huvudproblemet med den traditionella läs- och skrivundervisningen är, anser 

Liberg
74

, att den förutsätter kunskaper som den utger sig för att lära ut. Den 

traditionella läs- och skrivinlärningen bygger på ett individual-psykologiskt synsätt, 

enligt Liberg. Utifrån detta synsätt så blir elevens individuella prestationer eller 

brist på prestationer som ställs i fokus. Ett barn som från hemmet inte känner till 

läsande och skrivande som meningsskapande aktivitet kan få problem med att 

förstå skälen och syftet med aktiviteten. Liberg anser att dessa barn med stor 

sannolikhet kommer att hamna i gruppen av elever med läs- och skrivsvårigheter.  

En negativ effekt av synsättet är att det blir eleven som blir bärare av problemet. 

Detta medför även risken för att pedagoger missar andra aspekter som interaktion 

mellan lärare-elev, elev-elev samt val av textmaterial. Liberg ser ytterligare en 

negativ effekt inom traditionell läs- och skrivinlärning med att man bortser från att 
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lära sig läsa genom att skriva. Hos spontana skriftspråksinlärare är den vägen 

mycket vanlig, menar Liberg. Att skriva är en källa till mer personligt engagemang 

som många barn föredrar före läsande. Utifrån metalingvistisk forskning har det, 

framhåller Liberg, visat sig att för att lyckas inom traditionell läs- och 

skrivinlärning måste elever känna till hur det går till. Elever måste dels kunna skifta 

fokus, objektifiering, samt känna till principen om den dubbla artikulationen. Med 

detta, avser Liberg, att känna principen om att språkliga yttranden kan delas upp i 

icke meningsbärande enheter närmare bestämt bokstavsljud. Den paradoxala 

situationen är förorsakad av att de som undervisar på detta sätt inte är medvetna 

om vad deras grammatiska inriktade undervisning förutsätter. De kan därmed inte 

heller anpassa undervisningen till elevens nivå. (s.61) 

Ytterligare ett faktum som Liberg är kritisk till är att texter som använd i 

traditionell läs- och skrivundervisning bygger på författares uppfattning om vad 

som är lämpligt för barn. Dessa texter väcker sällan elevers läslust och nyfikenhet 

och därmed förståelse för läsnigen. Läsning utifrån dessa premisser kan leda till att 

elever gissar och blir kvar på en grammatisk nivå av läsandet. Texterna skapar 

ingen drivkraft för att utveckla sin läsförmåga till något utöver det som krävs i 

skolan.  

Liberg
75

 menar att en stor del av skolans inlärning är formalistisk och handlar 

uteslutande om att knäcka koden. Barnen får träning i att mer eller mindre 

automatiskt avkoda bokstavsföljder som bildar ord som de sedan ska förstå. 

Liberg
76

 menar att bara knäcka koden i bästa fall kan leda till ett imitativt eller i 

bästa fall reproduktivt läsande och skrivande. Kodknäckning är vi duktiga på i den 

svenska skolan, enligt Liberg, men att träna barnen i strategier för att förstå och 

kunna röra sig i texter har vi tyvärr inte utvecklat i den svenska skolan. Detta leder 

till problematik senare då elever kan nå långt upp i svenska skolan med en enkel 

läsart med fenomenet yt-läsning. Elever med denna typ av läsning utvecklar inte 

heller sin förmåga att läsa för en mängd olika syften. Liberg menar att de allra flesta 

av eleverna i denna grupp kommer från sociala och kulturella grupper som inte 

delar den traditionella skolans värderingar. Avslutningsvis skriver Liberg att detta 

leder till att den skriftspråkande klassen reproducerar sig själv. 

Den dominerande läsundervisningen i Sverige använder sig av den syntetiska 

läsinlärningsmetoden/ljudmetoden som, enligt Gustafsson
77

, kan leda till en 

mekanisk syn på vad läsning innebär. Läsningen går ut på att eleverna först ska 

koppla bort intresset för det språkliga innehållet och övergå till att lära sig läsa. 

Ofta utnyttjas bilder för att leda fram till associationer som har med ljudet att göra. 

Gustafsson framhåller att det är få av läslärornas bilder som är så entydiga att de 

endast ger upphov till de avsedda associationerna vid läsningen.  

För de flesta eleverna, de som redan har förstått koderna i läsning, vållar detta dock 

inga problem. Problem kan det däremot bli för elever som inte gjort denna koppling 

mellan bild och ljud, vilket kan leda till att bilderna ofta ger fria associationer. För 

att undervisningen ska fungera gäller det först att få fram den avsedda 
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associationen, för några gäller det då att koppla bort den egna. Nästa steg är att 

sedan börja träna ljudet som är avsett. Gustafsson anser att detta är en komplicerad 

omväg då de allra flesta eleverna genom ett fungerande talspråk redan kan använda 

bokstavsljuden på rätt sätt då de kommer till skolan. Förutom att lära sig ljuden på 

ett nytt sätt får det genom förfarandet lära sig att det är skolan/läraren som 

definierar vad det är att lära sig något och att det är skolan/läraren som har 

tolkningsföreträde.  

Själva inlärningen bygger på att enskilda ljud tränas isolerat utifrån en arbetsgång 

och när ett antal ljud tränats in fogas de samman till en helhet. Utgångspunkten för 

ljuden är att de ska vara fonetiskt enkla och dessa fogas samman till möjliga ord 

som i sin tur blir avgörande för vilka bilder som finns i läslärorna. Enligt 

Gustafsson tar det upp till två år i skolan innan texterna är till för att läsa och lära. 

För de elever som får svårigheter med läsning och skrivning ordineras mer 

innehållslös och formaliserad träning, menar Gustafsson. Man ger mer av den 

medicin som orsakat problematiken. Orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna finns 

att söka i själva läs- och skrivundervisningen, anser Gustafsson.  

Danielsson
78

 är även hon kritisk till traditionell läs- och skrivinlärning. Hon har 

forskat på nybörjarläsning och menar att den traditionella turordningen på 

läsutvecklingen inte stämmer, hon har utifrån sin forskning, en annan uppfattning 

på hur det går till. Hennes forskning visar på att barn, vid just nybörjarläsning, 

utnyttjar flera strategier parallellt. Vid hennes forskning visar det sig att barn läser 

vanliga ord mer som en bild än att de ljudar de enskilda bokstäverna. Ljudningen 

förekommer istället vid mindre vanliga ord och ord med komplex stavning vilket 

även förekommer långt upp i läsutvecklingen.  

Vad det gäller läsfel som nybörjarläsare gör, visar Danielssons forskning, att det för 

nybörjareläsare främst ligger i att de ersätter ord de inte kan utläsa med ord som 

passade in i texten. Läsfelen är därmed för det mesta korrekta rent språkligt. Detta 

kan även, menar hon, leda till läsfel som barn gör om sammanhanget lurar dem åt 

fel håll. Ett exempel hon ger är att läsa hon red på en hund som hon red på en häst. 

Läsarens aktiva användande av förståelse för innehållet under läsningen leder till, 

vad Danielsson kallar, luringar. 

När nybörjarläsaren lärt sig koppla samman bokstäverna med språkljud uppstår en 

problematik, detta då ljuden i talet inte kommer som enskilda ljud, utan ljuden i 

talet smittar av sig på varandra. Danielsson skriver följande: När vi talar ”smittar” 

ljuden av sig på varandra och det är nästa fysiskt omöjligt att avgöra var ett ljud 

slutar och ett annat tar vid. (s.20) 

Tornéus
79

, som tillsammans med Lundberg arbetade fram Bornholmsmodellen, har 

nu övergivit den. Detta på grund av att Tornéus i forskning upptäckte sådant som 

inte gick att förklara. Det tog lång tid innan jag lämnade ljuden, men det var 

barnen som visade vägen och de ville skriva från stavelser. (s.69) 

Att det råder stor samstämmighet om att fonologisk medvetenhet är den viktigaste 

förmågan som barn bör ha med sig till skolan, anser Tornéus, beror på att det 

                                                 
78

 Danielsson Kristina, Den hemliga koden Aktuell forskning om läsning, red. Sundbaum, Kristina 

och Wallsten Sofia, (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2006) 
79

Torneus Margit, L som i läsa M som i metod – om läsinlärning i förskoleklass och skola, red. 

Hedström Hasse, (Lärarförbundets förlag, 2009) 



23 

 

arbetssättet används till största delen i de svenska skolorna. Där det vanligaste är att 

utgå från den traditionella läs- och skrivinlärningen vilken utgår från fonemet som 

arbetsenhet. Eftersom fonemet är enheten så är det självklart att det finns ett 

orsakssamband, men enligt Tornéus, så är orsakssambandet det omvända. Tränar 

man tidigt på fonologisk medvetenhet blir man i bästa fall duktig på den metoden 

när man kommer till skolan. Men det är en metod som innebär att man kommer att 

få en del restbarn som får läs- och skrivsvårigheter. (s.70) Vad som är hönan och 

vad som är ägget, anser Tornéus, inte vara bevisat. Kommer fonologisk 

medvetenhet av läsning eller är det en förutsättning för läsning? 

Blachman
80

 lyfter kritik mot att lära eleverna att ord består av fonem lika med 

ljudenheter som ljudas samman. Detta, menar Blachman, kan vara en orsak som 

leder till att några elever kan få problem med läsning och skrivning. 

Learning latter-to-sound correspondences and trying, on that basis, to ”sound out” words is 

likely, at least, to help bring the child to the correct understanding that words come apart, 

and that the alphabet has something to do with the parts. The error is in the belief that the 

parts are sounds. Most, but obviously not all, children who are taught that error manage 

somehow to rise above it, and so learn to read and write. Still, things would almost certainly 

go better if they were acquainted with the true state of affairs. (s.12) 

3.3.4 Stavelsen som alternativ teori för grundläggande läsinlärning 

Stavelsetekniken som arbetssätt har sin grund i specialpedagogiska insatser för att 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Arbetssättet har under åren utvidgats 

och används även vid nybörjarundervisning. Grunden bygger på studier av 

sambandet mellan det talade och skrivna språket. Tornéus och Andersson
81

 

argumenterar för att det inte finns några logiska argument som stödjer att läsande 

och skrivande i ett alfabestiskt skriftspråk behöver gå genom bokstavsljuden och 

kopplas till bokstäverna – det vill säga fonem- grafem korrespondens. De menar på 

att det däremot finns teoretiska och empiriska stöd för att det inte föreligger sådant 

behov. 

En av dessa är att utgå från fonem som arbetsenhet för att segmentering vid 

skrivning av längre ord medför att elever kan tappa, kasta om och lägga till 

bokstäver. Preliminära data från deras pågående studie visar dock på att detta inte är 

fallet när elever använder sig av stavelsen som enhet. 

En annan ståndpunkt som Tornéus och Andersson
82

 utgår från är att ordens 

ortografi har sin grund i stavelsen och i svenskan följer 80% av orden denna 

lagbundenhet. Lagbundenheten har sin grund i stavelsens position och om den är 

betonad eller obetonad. Genom implicit träning på dessa ortografiska regler bygger 

elever upp explicit kunskap om hur regeln är. Elever utvecklar på så sätt 

metakunskap på egen hand. De argumenterar för att många av de felstavningar 

dyslektiker gör beror på att de utifrån fonemenheten inte upptäcker den 

lagbundenhet som finns i stavningen. För dem blir fonemet en disorganiserande 

enhet istället. Data från deras pågående studie visar på att dyslektiker lär sig stava 
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de mest komplicerade ord på kort tid när de tränas i att utgå från stavelsen som 

enhet.  

En tredje är att läsning bygger på att lägga ihop prosodiska enheter. Det finns ett 

gap mellan talspråk och skriftspråk, detta i och med att i texter finns inte prosodin 

angiven. Den måste läsaren själv lägga till när satsen är läst och ligga till grund för 

förståelsen. Prosodin som läggs på bygger på tid, tryck och ton vilka alla tre har 

koppling till stavelsen som enhet. De anser att läsa från fonemet som enhet 

begränsar möjligheten för läsaren att lägga till dessa aspekter och läsaren kommer 

inte fram till en förståelse för det lästa. Läsning på fonemnivå kan även leda till en 

monoton läsning omläsning av delar av ord, fonem som inte syntetiseras ihop till ett 

helt ord.  

Det stavelsetekniken främst får kritik för att det är omöjligt att lagra in alla 

varianter av stavelser som kan uppkomma i det svenska språket, vilket Tornéus och 

Andersson helt instämmer med. De instämmer även med att eleverna för att läsa 

och skriva måsta förstå kopplingen mellan grafem och fonem. Det som främst 

särskiljer stavelsetekniken från den traditionella läs- och skrivinlärningen är att i 

denna teknik utgår de från är att eleverna själva, utifrån talet och där den naturliga 

stavelseenheten, ska guidas till att själva finna denna koppling. Inlärningen ska 

bygga på det eleverna har med sig och det är talet.   

Det övriga ska de utifrån mycket strukturerade moment guidas in i, enligt Tornéus 

och Andersson. Deras ståndpunkt är att undervisningen inte ska bygga på att 

eleverna ska utgå från en förståelse för denna koppling som de ännu inte har 

utvecklat.  

Tornéus och Andersson ser inte att argumentera och bevisa teorier inom forskning 

som sin största uppgift. Då arbetssättet visar på goda resultat i den praktiska 

verksamheten anser Tornéus och Andersson att för dem är det mer är fråga om 

etiskt ställningstagande att föra ut sina kunskaper som bygger på praktiska 

erfarenheter.                  

Även Treiman
83

 framhåller att det finns evidence för att stavelsen är en gynnsam 

enhet att utgår från. Detta då stavelsens enheter i form av onset-rime utgör ett 

mellanled som kopplar samman talet - stavelsen med skriften och därmed fonemen. 

An onset/rime approach to reading instruction would be by teaching children to 

analyze spoken words into syllables. Next, pupils lean to analyze syllables into 

onset and rimes. At this point, correspondences between print and speech at the 

level of onsets and rimes are introduced. (s.157) 

Treiman framhåller att det krävs att eleverna uppnår säkerhet nivå för nivå, från 

segmentering av talspråk till stavelser för att då först gå vidare med att lära sig 

kopplingen mellan fonemen och bokstäverna. Once children have achieved a 

certain degree of success at the onset/rime level, correspondence between print and 

speech at the level of phonemes are introduced. Children first receive training in 

segmenting onsets and rimed of spoken syllables into phonemes. Then, children 

begin to learn correspondence between phonemes and letters. (s.157) 
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3.3.5 Kritik mot stavelsen som enhet 

Under Hedströms
84

 intervju med Myrberg framkommer Myrbergs mycket starka 

kritik till Tornéus och Anderssons metod. Myrberg poängterar att Tornéus 

framgångsrikt har använt metoden på gymnasieelever med grava läs- och 

skrivsvårigheter. Ett av skälen till Myrbergs kritik är att Tornéus inte har skrivit 

några vetenskapliga artiklar om metoden. Myrberg anser att på gymnasiet kan 

stavelsebaserad läsinlärning vara en bra metod när alla andra vägar har stängts. 

Stavelserna är ju i motsats till fonemen övertydliga. De är fysikaliska enheter som 

man kan identifiera i talflödet. Fonemen däremot är inga fysikaliska enheter, de 

växlar framträdelser beroende på i vilket sammanhang de uppträder. (s.104) 

Fonemstrukturen kan, även om den är ett läspedagogiskt mycket bra sätt att 

beskriva språket, erbjuda svårigheter, enligt Myrberg. Denna svårighet ser Myrberg 

främst för vuxna som ska lära sig svenska. Via fonemvägen kan det bli knepigt att 

identifiera de små skillnaderna som finns mellan ljuden, som exempel lyfter 

Myrberg fram u-ljudet och y-ljudet.  

Vid första läsinlärning är Myrberg skeptisk till metoden. Myrberg hävdar att han 

överhuvudtaget är skeptiskt till metodskolor. Struktur och metodiks pedagogik är 

viktig främst vid inledande läs- och skrivundervisning. Strukturen ska, enligt 

Myrberg, ligga till grund för att läraren ska kunna avgöra hur långt en elev har 

kommit. En viktig del i strukturen är de diagnostiska verktygen som läraren har. En 

metod får däremot inte, anser Myrberg, innebära att alla elever måste göra samma 

sak.  

Ytterligare ett argument som Myrberg lyfter fram i sin kritik är insikten om att barn 

går olika vägar för att lära sig läsa. Även om de kan förstå en stavelsebaserad 

undervisning så måste de i alla fall ner på bokstavs- och fonemnivå, hävdar 

Myrberg. Detta arbetssätt kan, anser Myrberg, medföra att elever i år 3 och 4 får 

problem med att läsa texter med en stavelsestruktur som de inte stött på tidigare. Då 

måste de kunna gå tillbaka till den fonologiska strategin och ljuda sig fram.  

3.4 Vad kan gå fel?  
Alla elever i skolan uppnår inte god läs- och skrivförmåga. Denna oförmåga kan, 

enligt Myrberg
85

 ha sitt ursprung i ett antal olika bakgrund orsaker som till exempel 

specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, brister i den språkliga uppväxtmiljön, 

koncentrationssvårigheter eller av pedagogiska brister i samband med läs- och 

skrivinlärning. Detta med pedagogiska brister är även något som Vallentino et al
86

 

framhåller som viktigt att ta fasta på. Gough och Juel
87

 framhåller även 

komplexiteten i läsinlärning som en orsak till att svårigheter kan uppstå. Ytterligare 

en orsak som de belyser är följande:  
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The second point is that segmental awareness does not appear outside learning to read in the 

alphabetic system because no other ability used in “ordinary life” requires such awareness. 

Illiterates, pure logographic Chinese readers, and children who learn to read in a stict 

whole-word setting have no segmental awareness of speech because none of them has been 

confronted with a situation requiring such a awareness. Such an ability, because it had no 

opportunity for use, has never been developed. (s.145) 

Härefter följer problematik, på olika nivåer, som har sin grund i bristande 

fonologisk medvetenhet det vill säga automatiserad hantering av fonem. 

3.4.1 Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och språkstörning 

För att särskilja dyslexi från andra läs- och skrivsvårigheter gäller det att komma 

under ytan ner till de kognitiva funktionerna. Andersson och af Trampe
88

 menar att 

det är mycket viktigt för åtgärderna att särskilja på elever med allmänna läs- och 

skrivsvårigheter från elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Andersson och Trampe är kritiska till metoder som utger sig för att på några timmar 

”bota” dyslexi.  Detta då dyslexi har sin kärnproblematik i fonologiska svagheter. 

Tester visar, enligt Liberman
89

, på sambandet att barn som har stora svårigheter 

med att uppfatta språkljud och stavelser i det talade ordet även har stora svårigheter 

inom området läsa och skriva. 

Fonologiska svagheter framkommer inte hos barn som läser och skriver bra. 

Myrberg
90

 framhåller vikten av tidiga insatser för att lindra problematiken och för 

att arbeta förebyggande. Fonologiska problem visar sig, enligt Myrberg, inte i 

normalt vardagstal utan problematiken blir synlig först i samband med att barnet 

ska lära sig läsa, det är då formaspekterna blir viktiga. Kraven på den fonologiska 

medvetenheten hänger helt samman med läsning och skrivning då det i skriften är 

meningen att bokstäverna ska avbilda fonemen i talspråket. Myrberg hänvisar till 

ett antal studier som visar på följande samband. Barn som inte uppmärksammat 

ordens formsida innan de börjar skolan misslyckas i stor utsträckning med sin läs- 

och skrivinlärning. (s.31) 

Alla elever oavsett orsak till läs- och skrivsvårigheter har rätt till verkningsfulla 

pedagogiska insatser som leder framåt, inte bara elever med dyslexidiagnos. 

Myrberg ser även ytterligare nackdelar med fokus på utredningar då de är 

tidskrävande, kostsamma och sällan ger pedagogiska riktlinjer. Dessa är tyvärr ofta 

ändpunkten för en lång och konfliktfylld historia. Även om rektor beslutar om 

specialpedagogiska insatser kommer de försent och är inte anpassade utifrån 

utredningsresultaten.  

När utveckling gällande talspråket inte följer förväntad utveckling talar vi om 

språkstörning, Trillingsgaard
91

. Ett barn som har någon typ av språkstörning kan för 

omgivningen te sig svårbegripligt och udda. En språkstörning kan leda till att barn 

får svårigheter med att fånga upp nya ord och pröva nya uttal och olika 

satskombinationer. Området delas in i olika klassificeringar beroende på hur 
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problematiken ser ut. Trillingsgaard gör en uppdelning av begreppet språkstörning i 

nio olika avvikelsetyper några av dem hör samman med användande av språkljud 

samt användande av talapparaten. 

3.5 Studier på fonologi och stavelse 
Här redovisas en studie gjord med avseende på bland annat utvecklande av 

fonologisk förmåga, arbetsminne samt abstraktionsförmåga. Vidare redovisas 

resultaten från dels en studie med utgångspunkt i stavelsen som analysenhet samt 

tre studier av träningseffekter av stavelsen som enhet.  

3.5.1 Studie av illaterata 

Detta är även något som forskning av Peterson, Ingvar och Reis
92

 i sin studie av 

vuxna illaterata. De som inte lärt sig läsa och skriva visar sig vid testning ha låg 

fonologisk medvetenhet, lågt arbetsminne samt låg abstraktions förmåga. Peterson 

et al forskning visar på att läsning och skrivning har en påverkan på hjärnan olika 

förmågor och kapacitetsnivåer.  

The results reviewed here suggest that literacy influence important aspects of cognition, most 

prominently the processing of phonological structure, verbal working memory, and object 

recognition/naming. Literacy and education also influence corresponding structural and 

functional properties of the brain. Taken together, the evidence provides strong support for 

the hypothesis that certain structural and functional properties of the brain are modulated by 

literacy and formal education. Literacy and formal education influence the development of 

individual who, through acquired cognitive skills, actively can participate in, interact with, 

and contribute to, the process of cultural transmission.(s.33-34) 

3.5.2 Stavelse som enhet  

När det gäller att identifiera stavelsen som enhet har Liberman, Shankweiler, 

Fischer, Carter
93

, i studier på 135 förskolebarn och i första klass, studerat barns 

förmåga till att identifiera stavelser och fonem. Studien visade på att förmåga att 

identifiera stavelsen och fonemen ökar med klassnivå. De kom dock fram till att 

stavelsen som enhet går att identifiera tidigare än fonemen samt att fonem var 

betydligt svårare att identifiera. Suggests that phoneme segmentation is particularly 

difficult and more difficult than syllable segmentation. (s.201) 

 

Tränings effekter utifrån stavelse som enhet har Dilliberto, Beatie, Flowers och 

Algossine
94

 studerat och de har visat på goda effekter av undervisning om 

stavelsen. Forskarna skriver följande: Teaching syllable skills provides students 

with the tools to divide words into chunks that are consistent with chunking 

strategies used in dictionaries. Tressoldi, Vio och Iozzino
95

 har genom studier på 
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63 barn med dyslexi visat på att användande av stavelse som enhet leder till att 

flytet förbättras. Resultatet sammanfattar de på följande sätt: 

Outcomes obtained by a total of 63 children with dyslexia suggested that the subsyllabic 

method was superior to the control method and that the use of an automatic presentation of 

target syllables produced better results. Furthermore, we observed that fluency improved 

approximately at the same rate after each treatment repetition. Our data support the 

possibility of improving reading fluency at a significant clinical level, at least for regular 

orthographies.(s.203) 

Även Wenetink, van Bon, Schreuber
96

 har studerat hur 55 holländska svagt 

presterande elever mellan 8 år och 12 år utvecklats i avkodningshastighet med stöd 

av stavelseträning genom dataprogram, två gånger 30 minuter i veckan under åtta 

veckor. Resultaten visar på en betydande förbättring på avkodning, inte bara för 

tränade pseudoord utan även för otränade pseudoord samt existerande ord. 

Kontrollgruppen uppvisade ingen förbättrad avkodningshastighet.  

The results, furthermore, indicate that syllable-bound processes play a role in phonological 

decoding in Dutch, and that the flash card method used in this study stimulates poor readers 

to decode letter strings into syllabic units, which leads to an increase in decoding speed. The 

role of the syllable in phonological decoding and the potential of a specific flash card 

technique as a means to improve decoding skills of poor readers are discussed. (s.163) 

4 Metod 
En vetenskaplig metod är på vilket sätt man kan betrakta en händelse eller 

företeelser. Jag valde en kvalitativ ansats då jag avsåg att undersöka i syfte att få 

insikt i och förståelse för ett arbetssätt som pedagoger på en skola använder sig av. 

Intervju framstår därför som en rimlig datainsamlingsmetod. Kvale
97

 menar att; 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. (s.17) 

Jag använde mig av både intervjuer
98

 och observationer vid datainsamlingen. 

Intervjuerna gjordes för att få en djupare förståelse för vad som ligger till grund för 

verksamheten.  Kvale
99

 menar att forskningsintervju bygger på vardagslivets samtal 

och är professionellt. I intervjun konstrueras kunskap mellan två personer som 

samtalar om ett gemensamt tema. Det professionella inbegriper då att intervjuaren 

tonar ner sig så att denna kunskap får framträda. Intervjuerna var semistrukturerade 

då jag ville att informanterna skulle få möjlighet att guida mig genom intervjun. 

Detta val gjorde jag då mitt mål var att få ta del av tankar och idéer som för mig är 

okända. Genom semistrukturerade intervjuer kunde jag få ta del i sådant som jag 

inte hade vetskap om i förväg och därför inte kunde ställa de relevanta frågorna.  
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Mitt val, att göra observationer i klasser och grupper, följde av att jag ville få 

förstahandserfarenheter. Jag ville se hur pedagogerna i den praktiska verksamheten 

tillämpade de ställningstaganden som de i intervjuerna hade lyft fram. Fangen
100

 

menar att deltagande observation har den fördelen att jag får kunskap genom 

förstahandserfarenheter vilka kan förbättra min förståelse och tolkning för fältet. 

Med deltagande observationer kommer du närmare in på människor än andra 

kvalitativa metoder, och du kan jämföra det de säger med vad du ser i en rad 

situationer. (s.32)  

Hermeneutik betyder tolkningslära, en viktig grund för min tolkning var att jag 

hade en förförståelse för vad jag avsåg att studera. Till grund för min tolkning 

ligger kunskap som jag hämtat via artiklar, rapporter, forskningsöversikter och 

övrig relevant litteratur. Utifrån denna kunskap som jag därigenom har byggt upp 

kunde jag tolka och förstå de olika delarna som tillsammans bildar en helhet. 

Sohlberg
101

påpekar att människors olika livsbetingelser och perspektiv leder till 

olika förståelse för världen. Tolkningens uppgift är att medla mellan olika 

förförståelsehorisonter och överbrygga skillnader i tid, rum och kultur m.m. (s.54) 

Detta innebar att mina tolkningar till karaktären är subjektiva då de bygger på min 

förförståelse. Enlig Clifford finns det heller ingen objektiv och akulturell 

beskrivning. Beskrivningar kan enligt Geerts inte göras rena och otolkade, 

eftersom de existerar i ett kulturellt sammanhang. Kulturen skall dock ses som en 

tolkningsram och inte som en orsaksfaktor.(s 92)  

Att välja teoretiskt perspektiv innebar att jag vid analysen kom att betrakta 

resultaten av mina studier genom det valda perspektivets ”glasögon”. Glasögonen 

bygger på den begreppsram som är gilltig inom teorin, Sohlberg
102

. Teorin ligger 

till grund för att ordna och strukturera upp verkligheten så att vi förtydligar 

sammanhangen som råder mellan fenomenen. Det är genom detta förtydligande 

tillsammans med min förförståelse som jag gjort tolkningar, tolkningar av de olika 

delarna som tillsammans bildar en helhet.  

Inlärning är ett vitt begrepp och en verksamhet som har sin grund inom ett flertal 

forskningsområden. De perspektiv jag har valde att utgå från i denna rapport har sin 

grund inom forskningsområdena biologi, psykologi och pedagogik
103

. Genom dessa 

perspektivs olika glasögon har jag valt att analysera mina resultat avseende 

stavelsen som enhet vid grundläggande läsinlärning. 

Utifrån det biologiska perspektivet ville jag belysa huvuddragen i 

språkutvecklingen, kunde jag se någon koppling till stavelsen? Jag ville analysera 

hur vi rent biologiskt är uppbyggd när det gäller aspekterna att sända och ta emot 

språkliga budskap. Jag valde att fokusera på talapparatens uppbyggnad för att sända 

iväg budskap och vilken information som når våra öron. Skulle stavelsen som enhet 

kunna ha någon betydelse? Utifrån psykologiskt perspektiv ville jag analysera 

grunden för inlärning samt hur vi motiveras att lära in. Slutligen ville jag utifrån det 

pedagogiska perspektivet studera vilka pedagogiska tankar som ligger till grund för 
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traditionell läsinlärning för att kunna jämföra med det arbetssätt som pedagogerna 

på Håkanstorpsskolan använder. 

I mitt perspektivval utgick jag, som sagt, ifrån att undervisning är en komplex 

verksamhet där ett flertal parametrar samspelar och interagerar med varandra. Varje 

pusselbit i sig kan vara en tillsynes liten detalj som ändå utgör en viktig del i 

helheten. Vad är då kunskap och hur skapa den – det är en epistemologisk fråga där 

jag valde att besvara den utifrån ett pragmatiskt synsätt. Pragmatismen betonar 

praktikernas företrädes rätt och nyttan av de idéer och teorier som forskare tar fram.  

Kunskap som kontext – inom hermeneutiska filosofin har man betonat det faktum att 

mänskligt liv och mänsklig förståelse är kontextuella, både här och nu och i en 

tidsdimension. Den kunskap som förvärvas är inte automatiskt överförbar eller jämförbar 

med kunskap från andra situationer. Kvale
104

 (s.79)  

Ovanstående leder till ett relationistiskt förhållningssätt till största delen kom att 

genomsyra min analys. Detta till följd av min utgångspunkt som var att kunskap är 

kontextuell, det vill säga kunskap skapas här och nu, och att alla de närvarande i 

stunden är medskapare i denna kunskap, vare sig jag gör valet att förhålla mig aktiv 

eller passiv i situationen. 

4.1 Urval av informanter 
Urvalet av mina intervjupersoner är en följd av att tre av dem är aktiva i den 

grundläggande läs- och skrivinlärningen i de klasser som jag avser att undersöka på 

Håkanstorpsskolan. Den fjärde intervjupersonen, specialläraren, är tjänstledig från 

skolan för tillfället, men jag väljer ändå att intervjua henne av den anledningen att 

hon var med och byggde upp arbetssättet på skolan. I tabellen på nedan presenteras 

informanterna i form av yrkesroll, antal år i yrket, erfarenhet av traditionell läs- och 

skrivinlärning samt antal år med nuvarande arbetssätt.  

 

 

4.2 Validitet och reliabilitet  
Inom all forskning är begreppen validitet och reliabilitet av högsta vikt. När det 

gäller validitet inbegriper det frågan om vi har undersökt det vi avsåg att undersöka 
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och enligt Kvale
105

 så är det utifrån dialogen som validiteten prövas. Då det finns 

en samstämmighet mellan mitt syfte mina forskningsfrågor och de analyser som jag 

har kommit fram till vid min tolkning av resultaten så anser jag att validitetskravet 

är uppfyllt. Begreppet reliabilitet inbegriper om undersökningen är gjord på ett 

tillförlitligt sätt. Jag beslutade tillsammans med informanterna att jag skulle maila 

utskrifter, till var och en, av de underlag jag fått fram genom intervjuerna. Detta för 

att de skulle få chans att komma med synpunkter på korrigeringar eller 

förtydliganden över vad som framkommit under intervjun.  

Syftet med detta är just att säkerställa reliabiliteten i undersökningen vad det gäller 

intervjudelen. Om insamlad data är stabila över tid, det vill säga att de pekar åt 

samma håll vid uppföljning, anses det vara en reliabla. Jag har fått tillbaka fyra 

underlag med korrigeringar. Då det endast var små korrigeringar på underlagen 

anser jag att reliabiliteten är hög. Då jag anser att både validiteten och reliabiliteten 

är hög så leder det till att studien är tillförlitlig. 

4.3 Etiska riktlinjer 
Vid forskning har forskare att förhålla sig till Forskningsetiska riktlinjerna

106
 om 

informationskrav. Enligt dessa krav ska medverkande i studier informeras om 

studiens syfte, om deras möjlighet att avbryta medverkan, om offentlighet och 

anonymitet. För att säkerställa mig om att följa dessa riktlinjer skickades ett 

informationsbrev
107

 till de fyra pedagogerna, vilka jag hade för avsikt att intervjua. 

I informationsbrevet framgick att rapporten är offentlig samt att namnen på de 

intervjuade kommer att skrivas ut.  

Valet till detta byggde jag på att skolan som jag besöker blir namngiven i och med 

att jag refererar till ett pris som skolan har tilldelats. Då detta leder till att även 

pedagogerna blir identifierbara så var min avsikt att skriva ut namnen. Vid samtal 

med två av informanterna framkom dock att detta inte kändes bra, varför jag i 

rapporten har tagit hänsyn till detta. Vi löste detta genom att samtliga informanterna 

identifieras i rapporten utifrån sin yrkesroll. Informanterna är dock medvetna om att 

rapporten och även skolans namn blir offentligt, de tyckte i alla fall att det kändes 

bättre med denna presentation. I efterhand ser jag en fördel med detta val då det är 

lättare att hålla isär de olika informanterna, det blir tydligare vem som uttryckt vad.   

4.4 Genomförande 
Jag läser in mig på olika teorier sammankopplade med läs- och skrivinlärning 

samtidigt som jag tog kontakt med specialpedagogen på Håkanstorpsskolan. Jag 

berättade om målet i stort med min rapport och att jag gärna ville göra ett antal 

intervjuer med berörda pedagoger och specialpedagog. Jag skickade ett 

informationsbrev till samtliga, se bilaga 1. När det gäller intervjuerna så kom vi 

fram till att pedagog i F-klass, pedagoger i år 1 och 2 samt specialpedagogen vore 

intressanta personer att intervjua, intervjuunderlag se bilaga 2. Anledningen till 

detta är att samtliga har hand om vägen fram i den grundläggande läsinlärningen på 

Håkanstorpsskolan.  
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Jag frågade även om det gick bra att få göra observationer i klasser/grupper för att 

se hur den praktiska verksamheten ser ut. Min kontaktperson berättade då att skolan 

ofta har besök från andra skolor både i och utanför Västerås. De har löst 

planerandet av de många önskade besöken genom att anordna speciella 

studiebesöksdagar då små grupper av besökare får ta del av verksamhet i förskolans 

femårsgrupp, F-klass, år 1, år 2 och år 3. Besöken vara mellan 30 – 40 minuter per 

grupp och pågick under en dag.  

 

För att underlätta intervjuförfarandet hade jag tagit med mig en diktafon.  Tekniska 

problem ledde dock till att jag fick föra anteckna det mesta för hand. Oplanerade 

avbrott i form av brandlarm inträffade också. Av den anledningen så fick jag under 

intervjuerna föra anteckningar och sedan har jag sammanställt var intervju för sig.  

 

Vid besöken i grupperna/klasserna följde specialpedagogen med oss och innan vi 

gick in så hade hon förklarat för oss vad vi kommer att få ta del av under besöket. 

Det vill säga vilket moment i arbetssättet som just den elevgruppen ägnar sig åt vid 

vårt besök. Vid samtliga besök så märktes det klart och tydligt att eleverna var vana 

vid att få besök. De kunde fortsätta koncentrerat med det som var momentet, trots 

att vi var flera obekanta vuxna i rummet. I början av besöken stod vi och 

observerade och sedan fick vi gå runt och prata med eleverna och på nära håll ta del 

av vad de gjorde. Jag gjorde sporadiska anteckningar av det jag noterade som jag 

upplevde som kopplat till det kontroversiella arbetssättet, det vill säga stavelsen. 

 

Efter mina två dagar på skolan kändes det som att jag hade material till min rapport. 

För att säkerställa mig om att jag hade uppfattat intervjupersonerna rätt så kom vi 

överens om att jag skulle maila över min utskrift av intervjuresultaten så att var och 

en fick möjlighet att läsa igenom och lägga till, förtydliga och/eller korrigera 

eventuella missförstånd.  

5 Resultat 
Vid resultatgenomgången, som följer, har jag för tydlighetens skull valt att redovisa 

varje enskild forskningsfråga för sig. Varje forskningsfråga besvaras, i varierande 

grad, utifrån vad som framkommit under genomförda intervjuer samt vad jag själv 

kunnat observera vid klassrumsbesöken.  

5.1 Upplägg på klassundervisning för läs- och skrivinlärning 
Hur är klassundervisningen på Håkanstorpsskolan uppbyggd när det gäller 

grundläggande läs- och skrivinlärning? 

Följande resultat bygger på det som framkommit vid intervjuerna med 

specialpedagogen, lärarna i år 1 och 2. Specialpedagogen beskriver arbetssättet, då 

hon haft huvudansvaret för att bygga upp verksamheten samt handledning av övriga 

pedagoger. Lärarna i år 1 och 2 bidrar med sina erfarenheter och åsikter om 

arbetssättet utifrån klasslärarperspektiv.  

 

5.1.1 Specialpedagog  

Specialpedagogen inleder med att berätta att klassundervisningen bygger helt på de 

fem tankarna som finns som grund för arbetssättet. Det centrala i arbetssättet är att 

det är stavelsen som är utgångspunkten för att skriva och läsa. Dessa tankar 
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återfinns under kapitel 2.1.3.1 – arbetssättet på Håkanstorpsskolan. Hon uttrycker 

följande som grund för arbetssättet: Fokus är på hur talets motorik får stöd av 

stavelsen – likt kittet i språket – det som förenar.  

 

Hon framhåller att all undervisning, såväl i klass som eventuellt en till en, bygger 

på de grundläggande momenten som ingår i arbetssättet. Det gäller att utgå från det 

eleverna har med sig, i form av talet och därigenom stavelsen. Det gäller att arbeta 

med en svårighet i taget och bygga vidare med moment för moment. Arbetssättet 

utgår från att de börjar med koppla tala till att skriva för att sedan lägga till läsa och 

då att läsa utifrån stavelsen som avkodningens enhet. För klasslärarna gäller det att 

lärarna visar och att eleverna får härma. Detta bygger på tankar om implicit 

inlärning liksom det sätt vi lär in vårt modersmål, utan vetskap om grammatiska 

regler. Vidare berättar hon hur detta medför att pedagogerna följer en tydlig 

struktur för inlärningen som har sin grund i att stavelsen är den länk som förenar 

tala, skriva och läsa. Specialpedagogen uttrycker sig på följande sätt för att göra ett 

förtydligande över målet med arbetssättet: Målet är att medvetet lyfta elever förbi 

ljudet – det hittar de själva i skrivandet. De utvecklar på så sätt själva den 

fonologiska medvetenheten. 

 

5.1.2 Lärare år 1 och år 2 

Lärarna i år 1 och år 2 framhåller just denna struktur som den stora fördelen i 

klassundervisningen. Läraren i år 1 poängterar under intervjun att hon ser det som 

en fördel att arbeta på detta sätt i klass, då det medför att eleverna får korta 

intensiva pass dagligen. Hon liknar det med intensivträning – korta pass där ett 

specifikt moment är i fokus. Läraren i år 1 säger under intervjun följande: Detta 

arbetssätt som är så strukturerat och visar så tydligt vilka som är i behov av mer 

stöd. 

 

Angående just arbetssättets struktur och att använda det i klass uttrycker läraren i år 

2 följande under intervjun: Detta arbetssätt har hela tiden en mycket 

grundläggande struktur, en arbetsgång att följa, och direkt jag ser att ett barn inte 

hänger med så vet jag exakt vad jag ska backa till för att fånga upp det barnet. 
 

På min fråga om hur det fungerar att arbeta åtgärdande i klass för enskilda elever 

svarar läraren i år 2 att när eleverna i klassen har lektioner med eget arbete så har 

hon möjlighet att verkligen arbeta individanpassat. Då kan hon nämligen fokusera 

på vad var och en har behov av att träna ytterligare. 

5.2 Huvudtankarna i praktisk  verksamhet 
Om, och i så fall på vilket sätt, synliggörs i praktiken hur de fem huvudtankarna 

som den aktuella stavelsemetoden bygger på genomsyrar den praktiska läs- och 

skrivundervisningen? 

Denna fråga väljer jag att besvara genom att dela upp mina svar i underrubriker 

utifrån mina besök i grupperna. Under varje rubrik redovisar jag vad jag observerat 

och vad som framkommit under intervjuerna med pedagogerna. 

5.2.1 Förskolan – 5-årsgruppen 

Specialpedagogen har förtydligat, under intervjun, vikten av att bygga på det 

barnen har med sig, som de anser är stavelsen. Denna finns naturligt i talet och kan 
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förtydligas och förstärkas ytterligare genom vår lika naturliga gångrytm. Hon 

berättade även om att det är viktigt att det finns en röd tråd hela vägen från 

förskolan upp till skolan. Deras arbetssätt utgår från tanken att stavelsen utgör 

innanmätet i den tråden.  

 

När jag besöker förskolegruppen, femåringarna, kan jag konkret observera 

ovanstående tanke – att förtydliga och förstärka stavelserytmen. Detta bygger på att 

de använder sig av hela kroppen för att förstärka den naturliga rytmen som finns 

genom att gåprata, då kroppen och talet naturligt sammanlänkas i stavelserytm. Att 

gåprata innebär precis som det heter att gå och prata en sats på samma gång. Detta 

börjar barnen, berättar specialpedagogen, att praktisera redan i förskolans 

verksamhet inom femårsgruppen utifrån en lekfull pedagogik. Förskolläraren 

påpekar, under intervjun, att även när de arbetade utifrån Bornholmsmodellen så 

klappade de stavelser men att detta sätt att utgå från gåendet ger tydligare rytm. 

Samlingen jag får delta i sker i ett avgränsat rum där samtliga elever är med och 

varje elev får själv utifrån bildkort välja en egen mening/sats som de vill gåprata 

till.  Eleverna får även välja om de vill gå själva eller med pedagogen. En elev 

väljer: Jag tycker om glass. 
 

Pedagogen i förskolegruppen, berättar vid besöket, att nivån på aktiviteterna helt 

bygger på barnens lust. 

5.2.2 Förskoleklass 

Vid besöket i Förskoleklass pågår, vid mitt besök, just momentet med samling i 

SOL-hörnan. SOL är förkortningen för Skriva Och Läsa, ordföljden utifrån 

arbetsgången. En bonus är även att ordet ofta upplevs som positivt. Under besöket 

får jag ta del av hur pedagogen i Förskoleklass använder sig av en katt, katten Ture, 

som endast kan prata i stavelser. Jag får erfara att eleverna har inga som helt 

svårigheter med att förstå vad katten Ture säger. De besvarar hans frågor vilket 

visar på att de har förståelse. 

 

Specialpedagogen förklarade, under intervjun, syftet med att prata i stavelser. Detta 

prat innebär att betoning och vokalklang suddas ut och den rena stavelsen 

framträder på ett tydligt sätt. Detta är eleverna bekanta med sedan tidigare moment, 

genom gåpratet i förskolan. Pedagogerna, i år 1 och år 2, belyser under intervjuerna 

att återkommande träning befäster denna rytm vilket i sin tur leder till att rytmen 

kommer att avspegla sig vid avkodning och därmed leda till läsflyt. Läsflyt är i sin 

tur en förutsättning för att underlätta förståelsen av det lästa.  

 

En annan tanke i arbetssättet ligger i att, från den naturliga rytmen och via talet, så 

är målet att ta vara på den känsla som finns i munnen och föra över den kunskapen 

till skriftens symbolsystem. Specialpedagogen, beskriver i intervjun, hur de utgår 

från att den enhet som produceras i munnen och som uppfattas genom vår hörsel är 

stavelsen. Redan i förskoleklass börjar eleverna, utifrån en upptäckande och lekfull 

pedagogik, träna på alfabetsramsan.  

 

Specialpedagogen berättar även under intervjun att alfabetsramsan grupperas i 

fyrgrupper från A- Ö . Detta leder till att det blir sju grupper gånger fyra bokstäver 

per grupp som utgör alfabetet.  På så sätt så blir det färre enheter att hålla reda på då 

varje grupp tränas in som en ramsa och därmed en enhet. Detta ser jag när jag 

besöker förskoleklassen då grupperna sitter uppsatta på väggen, endast som 
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versaler. Vid bokstäverna finns inga ljudbilder. Målet med detta är att eleverna på 

så sätt ofta har den visuella informationen av bokstavstecknet att tillgå. Efter varje 

grupp sitter en bild i svart/vitt utifrån ramsan, Råttmor kokar te. Det finns ett 

pedagogiskt syfte med detta och jag återkommer till det i nästa stycke. Valet att 

endast presentera versaler bygger på att bokstäverna är lättast att se skillnad på och 

när de ska börja skriva är de lättast att forma. På olika sätt laborerar eleverna med 

ramsan som till exempel genom att de sjunger hela ramsan i många olika melodier, 

vilket jag får ta del av under mitt besök. 

 

När det gäller att skriva bokstäverna så skriver eleverna på miniwhiteboard, de 

lekskriver i en högtidligt invigd skrivhörna och så vidare. Om någon elev har svårt 

att få till bokstaven så visar pedagogen och suddar sedan så att eleven får prova 

själv. Detta är även kännetecknande för arbetssättet, att man visar och suddar, så att 

eleven tvingas aktivera sitt minne och inte bara kopierar. Om behov finns så visar 

hon igen. Pedagogen i förskoleklass berättar i intervjun att målet inte är att det ska 

bli prydliga bokstäver utan att eleverna ska känna att de får prova på och kravlöst få 

träna från sin nivå. Målet är istället att på ett lekfulltsätt ta tillvara barnens naturliga 

nyfikenhet. Det ligger inget egenvärde i att alla ska kunna bokstäverna efter 

förskoleklass.  

 

Under intervjun berättar pedagogen i förskoleklass även att om hon märker någon 

elev inte hänger med så stannar hon upp och alla får på olika sätt repetera och 

laborera vidare med de olika bokstäver som varit i fokus. Även om det inte är ett 

mål i sig har det visat sig att många av eleverna kan namnen på de flesta bokstäver 

när det börjar år 1. När det är lustfyllt och lekfullt och inte kravfyllt så är det lättare 

att ta till sig kunskap, anser pedagogen i förskoleklass.  

 

Hon berättar även att hon använder sig mycket flitigt av whiteboardtavlan. Detta för 

på naturlig väg låta eleverna stifta bekantskap med läsriktning och stavelsen som 

enhet vid skrivning. Detta märker jag tydligt när hon skriver på tavla under mitt 

besök. Hon pratar tydligt i stavelser medan hon skriver och när hon läser det hon 

har skrivit pekar hon stavelserytmiskt i det hon har skrivit på tavlan. Resultat av 

förskoleklassens språkarbete – år 2007 och 2008, se bilaga 4. 

5.2.3 År 1 

Ytterligare en tanke i arbetssättet får jag ta del av vid mitt besök i år 1. När eleverna 

börjar år 1 så får de träna på att skriva bokstäverna för att befästa dem. De skriver 

bokstäverna i något som de kallar finboken. När de börjar med att skriva så är det 

endast versaler som tränas och de skrivs utifrån de fyrgrupper som de är vana från 

Förskoleklass, det vill säga i bokstavsordning. När de skriver en bokstav måste var 

och en alltid säga namnet på den bokstav de skriver. Pedagogerna belyser under 

intervjuerna att detta aktivera både det visuella minnet av att se bokstaven formas 

och att samtidigt hålla fokus på vad den heter. Tanken bygger på att ökad 

fokusering leder till ökad koncentration som i sin tur leder till bättre minneslagring, 

enligt pedagogerna.  

 

Vidare berättar pedagogen under mitt besök i klassen att när en elev har tränat på 

dagens fyrgrupp så den känner att den kan alla bokstäver ber de att få bli kollade. 

Det innebär att pedagogen dikterar gruppens fyra bokstäver slumpvis och att eleven 

då ska kunna skriva de dikterade bokstäverna som de är tänkta. Detta moment kan 

ibland ske med en enskild elev eller med en grupp elever beroende på om flera är 
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framme vid momentet. Klarar eleven av att skriva de fyra bokstäverna har de 

uppnått målet och får en belöning. Belöningen är tänkt att fungerar som ett kvitto 

på deras kunskap. Detta kvitto är en svart/vit bild, som jag beskriv i föregående 

stycke, som de får klistra in efter de fyra dikterade bokstäverna och färglägga.  

 

Vid mitt besök i år 1 lade jag märke till att denna kvittens fyllde en mycket viktig 

funktion och de jag såg var mycket noggrant målade. Skulle någon elev inte nå 

målet så får de möjlighet att träna ytterligare. Klassläraren menar, i intervjuerna, på 

att de flesta klara detta mycket bra. Vid mitt besök, vecka 43, var drygt hälften av 

eleverna nästan klara med samtliga versaler, de som ligger allra längst bak är på 

M,N,O,P. Detta var något som klassläraren bekräftade, under intervjun, som det 

normala i klasserna sedan hon ändrat arbetssätt. Det finns ibland någon enstaka som 

behöver mera tid men då är det oftast någon annan djupare problematik som finns 

med i bilden, ofta kan det vara bristande arbetsminne, enligt pedagogen. När det 

gäller att träna in den gemena bokstavsformen så har läraren i år 1 satt upp 

alfabetsramsan i fyrgrupper med både versala och gemena bokstäver. Klassläraren, 

berättar under intervjun, att hon är förundrad över hur lätt eleverna även lär sig 

gemenerna, hon kan nästa inte förklara hur det går till, de bara landar på plats.  

 

Redan här i början av år 1 börjar ett flertal elever att skriva i friskrivningsböcker. 

Momentet bygger på att eleverna får rita en helt valfri bild i en skrivbok där den 

övre delen av boken är helvit. På den nedre delen får det sedan fritt skriva och 

berätta till sin bild. Jag får under mitt besök i klassen observera detta moment och 

de allra flesta elever skriver ett flertal rader. Jag kan dock iaktta en elev som inte 

skriver så mycket men det visar sig att han inte riktigt har det svenska språket med 

sig. Vid intervjun berättar klassläraren att hon i möjligaste mån vill få eleverna att 

skriva på egenhand. Hon har dock inga krav på korrekthet utan bara att de sätter ord 

på sitt tänk. Vid besöket berättar klassläraren att de allra flesta eleverna har så 

otroligt mycket tankar som de vill förmedla i sina berättelser. Under intervjun 

berättar klassläraren att för elever som kör fast kan det hända att hon ber eleven 

berätta vilken tanke som ska förmedlas och så kan läraren skriva ner budskapet. 

Inte i syfte om att det ska bli rätt utan för att hjälpa eleven att få möjlighet att 

konkret se att tankarna blir till ord på pappret. 

5.2.4 År 2 

Ett fjärde momentet i arbetssättet visar sig när jag besöker eleverna i år 2. Denna 

lektion är det halvklass och de ska precis börja med momentet vilskriva, eleverna 

skriver i något som de kallar lillboken. Specialpedagogen har i intervjun förklarat 

att momentet följer den röda tråden då eleverna i vilskrivningen bygger vidare på 

det eleverna har med sig, det vill säga stavelsen. Den enhet i munnen som via talet 

samt den naturliga kroppsrytmen förstärkts genom åren genom gåprat.  

 

Dikteringen går till så att läraren säger ett ord, till exempel vika. Eleverna får 

upprepa ordet i stavelser och sedan skriva ordet i lillboken under tiden som de låter. 

Med låter avses att eleverna ska säga ordet i stavelsebitarna under tiden som de 

skriver. De skriver ordet om och om igen spaltvis i lillboken. Under tiden som 

eleverna skriver går läraren runt i gruppen och tittar och lyssnar på hur varje elev 

angriper ordet. När läraren gått runt hos alla och hört och sett deras strategier säger 

hon stopp. Eleverna slutar då att skriva och läraren går fram till whiteboard och 

säger själv ordet i stavelser under tiden som hon skriver ordet på whiteboard. 
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Eleverna får då kontrollera i sin egen lillbok om de har skrivit som fröken. Alla 

ropar unisont, yehhhh, när de har klarat momentet.  

 

Under mitt besök observerar jag en kille som inte har samma stavning utan han har 

ersatt första bokstaven i ordet med en annan bokstav. Jag observerar även en kille 

som börjar med att skriva de två första bokstäverna i ordet spaltvis nedåt för att 

sedan fylla på med efterföljande bokstäver. Den första observationen 

uppmärksammas men ignoreras av klassläraren men den senare är dock något som 

klassläraren också uppmärksammar och direkt förbjuder. Vid förfrågan om varför 

de olika valen av uppmärksamhet så förklarar läraren att eleven måste säga hela 

ordet i stavelser och sedan börja om igen på en ny rad. När elever däremot gör 

avvikelser gällande grafem och fonem korrespondens noterar läraren avvikelsen 

men åtgärder sätts in om avvikelserna blir ständigt återkommande. Avvikelser 

under inlärningsfasen ses som en naturlig del i inlärningen, varför den ej får 

uppmärksamhet i elevnivå, utan endast på den pedagogiska nivån.  De ord som 

pedagogen presenterar för eleverna är noggrant utvalda och finns i en utarbetad 

manual. Valet av vilka ord som presenteras för eleverna bygger på att olika ord är 

olika långa mer eller mindre komplexa.  

 

Under intervjuerna berättar pedagogen i år 2 att utgå från talet medför att 

pedagogerna är väldigt observanta på om elever har några som helst svårigheter just 

med uttalet. De gör löpande observationer för att se om tecken finns på någon 

problematik som inte följer normal språkutveckling. Via avvikelser i vilskrivandet 

uppmärksammas detta. När avvikelser förekommer frekvent så gör de ett speciellt 

test med eftersägningsord där elevernas eventuella problematik kommer att 

framträda. Det är ett test som fångar in samtliga strukturer i det svenska språket och 

blir visar på så sätt väldigt tydligt var eventuell problematik ligger och vad som 

behöver tränas.  

5.2.5 År 3 

När jag gör ett besök i år 3 får jag vara med om när hela klassen villäser, vilket är 

ett femte moment. Det innebär att avkoda texten utifrån stavelsen och därmed få 

flyt i läsningen, detta börjar eleverna med redan i år 1. Vid mitt besök här hos år 3 

är det en text som är kopierad från en lärobok och visas via overheadapparat på vita 

duken framme vid tavlan. Pedagogen står bredvid OH-apparaten och ett papper 

döljer texten så att endast ett stycke visas. Eleverna läser unisont utifrån stavelsen 

som enhet och när de har läst hela stycket ställer pedagogen några innehållsfrågor 

på texten som de har läst. Många av eleverna är med på tåget och medverkar vid 

villäsningen. 

5.3 Fördelar och nackdelar med arbetssättet 
Vilka fördelar och nackdelar ser förskollärare, klasslärare och speciallärare med 

arbetssättet? 

Jag har valt att redovisa fördelar och nackdelar under varsin rubrik där samtliga 

informanter får komma till tals gemensamt. 

5.3.1 Fördelar  

Under intervjuerna med samtliga pedagoger lyfter de fram en mängd fördelar med 

arbetssättet. För det första att deras gemensamma känsla var att eleverna verkar 

tycka att det är så roligt. Förskolläraren upplever att eleverna i förskoleklass har 
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blivit mycket mer nyfikna och uppmärksamma sedan de ändrade arbetssätt. 

Angående detta uttrycker hon följande under intervjun: 

 
Alla får en möjlighet att stifta bekantskap med bokstäverna och känna stavelsen och få en 

förberedelse mot att komma till år 1 och att det helt plötsligt ska vara på riktigt. Här får vi en 

möjlighet att leka fram det – och det ser jag som en jätte stor fördel! Det blir en trygghet och 

en vana genom förskolan och F-klass att bokstäverna finns med. I skolan, tror jag, att det blir 

mer visa vad du kan!  

De allra flesta elever utvecklas i rasande takt, det är samtliga pedagoger överens 

om. En mycket stor fördel som samtliga pedagoger även poängterade var att det var 

så skönt att ha ett så strukturerat arbetssätt. Läraren i år 1 uttrycker att hon i början 

tyckte att arbetssättet kändes lite beige och tråkigt och att det traditionella kändes 

mer gulligt och mysigt som hon uttrycker det. Men när hon har förstått vitsen med 

den strukturerade att träna en sak i taget så tycker hon helt klart att det är ett bra 

arbetssätt. Läraren i år 1 poängterar vidare under intervjun att en annan fördel är att 

de i klass kan arbeta under korta pass som 15 – 20 minuter med strukturerade 

övningar. Detta blir en form av intensivträning och att detta leder till att kunskapen 

nöts in. Det är återkommande samma trygga struktur, både för lärare och för elev, 

som återkommer. Läraren i år 1 sammanfattar, i slutet av intervjun, sina åsikter om 

läs- och skrivinlärningen på följande sätt. Många lär sig oavsett men för många 

svaga är detta ett mycket bra sätt och även för de som ligger i ett mellanskikt – de 

som läser de lättare orden ganska bra men som får det motigt när det blir de 

tuffare orden. Jag tror att alla har nytta av detta arbetssätt – inte bara de svaga! 

 

Genom att var och en har fått grundläggande handledning i arbetssättet via 

specialpedagogen känner de sig mycket trygga. De kan själva se när någon elev inte 

följer med och de vet självs då direkt vilka insatser de själva kan göra för att backa 

upp eleven. Läraren i år 2 besvarar på följande sätt min fråga om vilka möjligheter 

hon har att backa och hjälpa elever som inte riktigt hänger med? Det är så himla 

strukturerat arbetssätt så att det inte är så svårt egentligen, jag vet ju exakt vad jag 

ska sätta i händerna på dem för att komma åt problematiken. 

 

Skulle det vara så att det inte räcker till har de möjlighet att i arbetslaget lyfta 

funderingar och stötta varandra efter som de alla hade fått handledning och arbetar 

utifrån samma struktur.  Pedagogen i Förskoleklass lyfter speciellt att hon i och 

med detta arbetssätt känner sig så kompetent och delaktig i skolarbetet. Hon 

beskriver att hon nu verkligen känner att tiden i Förskoleklass är en länk mellan 

förskola och skola och att det året är viktigt.   

 

Specialpedagogen anser att den största fördelen med arbetssättet är den tydliga 

strukturen och att det finns en medvetenhet om vad pedagoger bör vara observanta 

på för varje moment. Detta leder till att klasslärare, som fått handledning, själva kan 

göra löpande diagnoser och på så sätt arbeta förebyggande. Med det menar 

specialpedagogen att konkreta åtgärder för att träna elever kan sättas in tidigt och 

helst före eleverna själva är medvetna om att det är eller kan utvecklas till en 

svårighet. Hon ser detta som en fördel, både för personal och för elev, då det 

innebär att de båda då slipper utveckla känslor av att det blir jobbigt och 

frustrerande att träna.  

 

En annan fördel som specialpedagogen lyfter fram är fördelen med arbetsgången att 

skriva före att läsa. Hon sammanfattar fördelar med denna arbetsgång i tre delar. 
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Den första är att varje elev skriver utifrån sin egen tanke, vilket medverkar till 

individualiserad läsning. Det andra är att eleverna lär sig att läsa genom att skriva 

och låta, vilket tydliggör koppling mellan känsla i munnen och bokstavstecknet, 

leder till tydliga kopplingar mellan tala och skriva. Den tredje och sista fördelen 

som hon tar upp är att detta skrivande i sin tur leder till att eleverna själva på så sätt 

utvecklar den fonologiska medvetenheten, vilket är målet.  

5.3.2 Nackdelar 

Av de pedagoger jag intervjuade var det ingen som såg någon nackdel med 

arbetssättet. Det som eventuellt skulle kunna vara en nackdel, ansåg samtliga, 

skulle kunna vara att när de skriver så är det så mycket som de vill förmedla och det 

är inte alltid som det blir så snyggt i boken som pedagogerna skulle vilja. 

Pedagogen i år 2 samt specialpedagogen ansåg dock att vi måste bortse från detta 

och fundera på vad som verkligen är det viktiga när det gäller skrivande, innehållet 

eller utseendet. Pedagogen i år 1 var nog lite mer inne på att det inte är så bra att de 

får börja skriva hur de vill redan i förskoleklass. Hon menar inte att de ska vänta 

med det utan det viktiga är att de lär in på rätt sätt från start.  

5.4 Skillnader mellan detta arbetssätt och det traditionella 
Vilka är det främsta skillnaderna, anser de intervjuade pedagogerna, mellan att 

utgå från stavelsen jämfört med den traditionella läs- och skrivinlärningen där 

fonemet är utgångspunkten? 

Följande resultat är hämtade från intervjuerna med lärare i år 1, år 2 och 

specialpedagog. Förskolläraren är undantagen då hon inte arbetar med fokus på 

traditionell läs- och skrivinlärning. Jag har för tydlighetens skull valt att redovisa 

varje informant för sig. 

5.4.1 Läraren i år 1 

Läraren i år 1 har tidigare arbetat utifrån traditionell läsinlärning och även hon 

poängtera just detta att bokstavsinlärningen drog ut väldigt långt, för vissa ända till 

slutet av år 1 och för några ända till år 2. Det mest uppseendeväckande som hon ser 

det, med den traditionella läsinlärningen, var när hon insåg att trots att elever 

arbetat igenom hela arbetsschemat för bokstäverna och gjort alla moment så kunde 

de inte alla bokstäver i alla fall. Bokstavsinlärningen genom arbetsschemat var ett 

mysigt och puttinuttigt moment i sig som jag kan sakna lite grann. Med detta 

arbetssätt är det liksom lite mer pang på bara! 

Vid diktering av alfabetet slumpvis visar det sig sedan att bokstäverna, genom det 

nuvarande arbetssätt, verkligen är befästa. Hon tror att det kan bero på att i det 

nuvarande arbetssättet så måste elever säga och skriva samtidigt vilket leder till 

fokusering på uppgiften. Så behövde inte eleverna göra i det traditionella, utan där 

kunde de spåra, kopiera och se ut som om de tränade fast tanken kunde vara på helt 

annat håll. När det gäller läsningen så ser hon stor skillnad på när elever utgår från 

ljudet som enhet, hon har erfarenheter av att elever många gånger fastnar just där 

och får svårigheter. Hon uttrycker följande under intervjun när jag frågar om 

skillnader som hon märker, när hon jämfört nuvarande arbetssätt med det tidigare, 

det traditionella. Läsningen – förr med det traditionella sättet – då upplevde jag 

mer att det var fler elever som stackatoläste, hackig läsning. Här blir det ju med 

flyt eftersom de har med sig gåpratet från början. 
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Tidiga insatser, då var och en av klasslärarna gör löpande diagnoser, leder till att de 

tidigt själva kan gå in och träna mera på det moment som är lurigt. Vid min 

följdfråga vad hon gör när hon hör elever som stackatoläser, besvarar läraren i år 1 

med följande: 

Elever som stackatoläser – de eleverna backar jag tillbaka med och de får skriva och låta i 

stavelser samtidigt för att få tillbaka flytet. Jag måste få denne att komma upp i flytet för det 

fungerar ju nu men när det blir längre ord så är det fel teknik – det fungerar inte. Det är inte 

en lyckosam teknik att ha. De flesta läser dock flytande men förr i det traditionella var det 

fler stackatoläsare. 

5.4.2 Läraren i år 2 

Läraren i år 2 har bara arbetat en kort tid utifrån traditionell läsinlärning men hon 

har erfarenheter av egna barn som är i skolåldern. Hennes erfarenhet är att elever 

som arbetar utifrån traditionell läsinlärning inte kommer igång med skrivande 

förrän tidigast efter jul i år 1. Detta på grund av att de inte har verktygen, hon avser 

då bokstäverna, för att kunna skriva. Lärarens erfarenhet är att barn har mycket att 

berätta när det får ske muntligt men att deras förmåga att sätta ord på sina tankar i 

skrift begränsas när de inte har tillgång till koderna för skriften det vill säga 

bokstäverna.  

Hennes erfarenhet av traditionell läsinlärning är att bokstäverna lärs in och arbetas 

med utifrån ett arbetsschema som är väldigt tidskrävande vilket leder till att det drar 

ut på tiden. Med det arbetssätt hon använder sig av är de allra flesta klara med 

bokstäverna redan till höstlovet i år 1. Hon har också erfarenhet av att elever som 

bytt skola, där man arbetar utifrån traditionell läsinlärning, och kommit till 

Håkanstorpsskolan har det betydligt jobbigare med läsningen. Hon beskriver att de 

liksom hakar sig och stakar sig, något som hon inte upplever med arbetssätt som de 

har här. I intervjun ger hon följande exempel: 

När de läser – främst då längre ord och ljudar, /p//a//n//n//k//a//k//a/,  de så blir det inget flyt 

utan upphackat och de ska sedan försöka komma ihåg vad det var i början. Medan 

”stavelsebarnen” läser |pann|ka|ka|. Då är det bara tre ljud att komma ihåg – då får de till 

det. Där är det en jätte stor skillnad! Så vi hjälper dem och lyfter dem till det här direkt i 

detta arbetssätt! 

Den allra största fördelen med detta arbetssätt upplever läraren i år 2 är just den 

mycket tydliga strukturen och att hon själv vet exakt hur hon ska gå tillväga för att 

hjälpa elever framåt och att eleverna snabbt kommer igång med att skriva det vill 

säga att få kommunicera sina budskap.   

5.4.3 Specialpedagog  

Grunden till att specialpedagogen gick en utbildning, Läs- och 

skrivinlärningspsykologi, berodde just på att hon kände att den traditionella 

läsinlärningen saknade något. Hon kände inte att hon nådde fram och kunde hjälpa 

elever, som hade hamnat i svårigheter, hon saknade verktyget. Hon anser att den 

stora skillnaden ligger i att arbetssättet, med att utgå från stavelsen, leder till att det 

blir så otroligt strukturerat och tydligt. 

Detta i sin tur leder till att de pedagoger på skolan, som fått handledning, själva kan 

arbeta utifrån ett diagnostiskt arbetssätt.  Fördelen med detta är att det leder till 

tidiga insatser för elever som har behov av extra stöd. Varje klasslärare kan utifrån 

arbetssättets struktur få konkreta verktyg så att de själva kan ge extra träning som 

ett första steg. Målet är att stödet ska sättas in före eleverna själva upplever att det 
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har blivit ett problem. Med den traditionella läsinlärningen fick eleverna först 

misslyckas i klassen för att sedan träna ännu mera hos specialpedagog på det som 

var svårt. Detta brukade medföra mycket förtvivlan och frustration hos samtliga, 

föräldrar, elever, klasslärare och specialpedagog.  

Skillnaden som hon lyfter fram är att stavelsen är en sådan naturlig enhet att utgå 

från. Detta medför att elever tidigt och naturligt kommer igång med skriv- och 

läsprocessen.  Fokus ligger på talets motorik som får stöd av stavelsen och blir som 

kittet – det som förenar talet och skriften och sedan läsandet. Min förståelse för att 

skriva var en så naturlig väg till läsandet blev för mig en Aha-upplevelse. 

Eleverna kommer, med detta arbetssätt, tidigt och naturligt igång med att skriva. 

Genom att använda stavelsen som undervisningsenhet så lyfter de eleverna förbi 

svårigheter som ljudet kan leda till. Detta i sin tur leder till att de själva, via 

skrivandet, utvecklar den fonologiska medvetenheten på en naturlig väg. Eleverna 

hittar själva kopplingen mellan bokstaven och känslan i munnen. Det vill säga de 

uppnår en medvetenhet om grafem och fonem. Detta var något hon saknade i den 

traditionella läsinlärningen. I den traditionella läsinlärningen var fokus från start i 

stället just på ljudet samt att man där börjar med läsinlärning före skrivinlärning.  

6 Analys och slutsats 
Det jag har tagit del av genom intervjuerna med pedagogerna på Håkanstorpsskolan 

samt vad jag har sett under mina observationer finner både stöd och motsättningar i 

den teoretiska bakgrund som jag valt att utgå ifrån.  

 

Arbetssättet på Håkanstorpsskolan är mycket strukturerat och bygger på att endast 

en sak i taget ska vara ny i den kunskap som ska läras in i momentet. I min 

teoribakgrund finner jag stöd för detta för det är precis det som stor del av 

forskningen visar på, vikten av struktur för att inlärning ska komma till stånd. Detta 

helt i enligt bland andra Myrbergs resultat i konsensusrapporten
108

, där tidiga 

insatser med strukturerad undervisning är att målet.  

 

Denna stuktur medför att de vet precis vad som ska göras och framför allt varför det 

ska gör just detta, något som Gustafsson
109

 efterlyser. Stöd finns även för att den 

kunskap som eleven har med sig från tidigare ska ligga till grund för den nya 

kunskapen som ska läras in. Eleverna ska genom inlärning, som bygger på visa och 

härma, träna momentet tills de själva utvecklat metakundskap om momentet. Detta 

är något som Freltofte förordar vilket även finner stöd i Vygotskiljs
110

 tanke om den 

närmaste utvecklingszonen.  

 

Vygotskiljs teorier om närmaste utvecklingszonen stöder även tanken om de 

professionellas kompetens som guider. Gibbons
111

 talar om att pedagoger bör vara 

scaffolding. För pedagogernas del, i detta arbetssätt, går det ut på att guida elever in 

i skrivandet genom att dra nytta av den enhet som de har. Fokus ligger hela tiden på 
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det moment som tränas och det leder till att eleverna bara behöver hålla fokus på en 

sak i taget. Under mina intervjuer framhöll pedagogerna just detta med vikten av 

struktur, både för deras trygghet samt elevernas inlärning. Detta var även det som 

genomsyrade såväl intervjuer samt det jag observerade vid mina besök i grupperna, 

pedagogernas trygghet och engagemang.  

 

Vidare bygger arbetssättet på att stavelsen är länken mellan talspråket och 

skriftspråket och talet är det eleven har med sig in i förskoleklass. Valet av 

stavelsen bygger på ståndpunkten att stavelsen är en naturlig enhet som bygger på 

käkens öppning och stängning och det som följer av detta är att stavelsen finns 

naturligt i alla talspråk. Detta får starkt stöd av bland annat Mac Nielage
112

 och 

Liberman et al
113

 och Kjellin
114

.  

 

Detta är dock något som forskare som förordar traditionell läs- och skrivinlärning 

ställer sig kritiska till. De framhåller att eleverna först bör utveckla den fonologiska 

medvetenheten, det vill säga att få grepp om fonemet som enhet, innan de kan läsa 

och skriva. Detta då de anser att fonemet är det som är grundenheten för att kunna 

utveckla läsning och skrivning. Peterson et al
115

 forskning på illaterata visar dock 

på att fonologisk medvetenhet utvecklas genom läsning och skrivning. Här finns en 

tydlig åtskillnad mellan olika forskares ståndpunkter.  

 

Tornéus och Anderssons
116

 ställningstaganden är det som ligger till grund för 

utvecklandet att arbetssättet på Håkanstorpsskolan. Deras resonemang bygger till 

största delen på forskning inom biologi, lingvistik samt psykologiska aspekter. 

Utifrån delaspekter på varje område har Tornéus och Andersson täckt in viktiga 

parametrar. 

 

Utifrån min teoretiska bakgrund finner jag stöd för stavelsen just inom dessa 

områden, i och med att stavelsen har sin grund i den mänskliga talapparatens 

konstruktion och finns därmed som en naturlig enhet från födsel. Detta är giltigt för 

väldens alla talade språk. Stavelserna som talapparaten producerar bildar en 

flödande ljudström som örat har anpassats genom evolutionen för att ta emot. 

Stavelsen är grunden för talspråkets prosodi, det vill säga språkets rytmbärande 

enhet, vilket leder till att budskapet framträder tydligare. Stavelsen leder till större 

men färre enheter för hjärnan att bearbeta vilket spar energi vid avkodning och 

frigör energi till förståelse. I den teoretiska bakgrund jag har utgått från finner jag 

däremot inget stöd för fonemet som avkodningsenhet. Dessutom blir det tydligt att 

fonemet är en av människan konstruerad enhet som uppkom i samband med 

skriftspråkets införande. 
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Genom att göra inferenser, utifrån de erfarenheter och upplevelser som 

pedagogerna har delgett mig under intervjuerna, kan jag utläsa det teoretiska stödet 

för stavelsen.  De intervjuade menar som slutsats att det arbetssätt de nu använder 

sig av är så naturligt, vilket skulle vara en upplevelse utifrån ovanstående teoretiska 

analys. Samtliga pedagoger är överens om att när de på Håkanstorpsskolan ändrade 

arbetssätt, det vill säga när de gick från det traditionella med fonemet som enhet till 

stavelsen och det mycket strukturerade arbetssättet de nu arbetar utifrån, så 

påverkade det elevernas inlärning vad det gäller läsa och skriva. Den sammanhållna 

tråden hela vägen från förskolan upp till skolan leder till att eleverna har mycket 

grundkunskaper med sig redan till skolan som underlättar den kommande skriv- 

och läsinlärningen.  

 

Under rubriken mina utgångspunkter har jag refererat till bland annat af Trampe
117

 

och Ingvar för att visa på spännvidden vad det gäller vetenskaplighet inom olika 

forskartraditioner. Håkanstorpsskolans arbetssätt bygger på teorier om stavelsen 

som enhet vilket leder till att det är ett kontroversiellt arbetssätt. Arbetssättet möter 

hård kritik av bland annat Myrberg. Kritiker menar på att arbetssättet inte är 

vetenskapligt evidensbaserat, det vill säga, att arbetssättet inte studerats enligt 

praxis för strikt vetenskapliga studier. Myrberg menar dock att arbetssättet har sitt 

berättigande men att det är först när elever på gymnasiet inte uppnått funktionell 

läs- och skrivnivå. Bristande evidence är något som Tornéus och Andersson är 

medvetna om och de anger som orsak till denna brist att forskningsanslag tidigare 

inte har beviljats för studier av arbetssättet. 

I underrubriken till denna rapport har jag en kontroversiell frågeställning, om 

stavelsen skulle kunna vara ett alternativ vid grundläggande läs- och skrivinlärning? 

Utifrån att väga samman uppfattningar från intervjuerna med förskollärare, lärare i 

år 1och 2 samt specialpedagogen med vad jag observerat i grupperna så, anser jag, 

att stavelsens betydelse bekräftas vid grundläggande läs- och skrivinlärning. Även 

den teoretiska bakgrunden jag utgår från ger stöd för de erfarenheter jag fått ta del 

av genom pedagogernas beskrivning, vilka de menar är en följd av deras ändrade 

arbetssätt. Pedagogerna såg mycket få nackdelar med arbetssättet och det kan vara 

så att just de stora fördelarna som de upplever färgar av sig och leder till att 

eventuella nackdelar hamnar i skymundan. 

Detta, hur vi biologiskt är uppbyggda, är i sig ingen ny kunskap ej heller behovet av 

struktur. Det som är nytt är att i grundläggande läs- och skrivundervisning i klass 

utgå från just stavelsen som enhet är kontroversiellt. Även om det förekommer på 

skolor runt om i landet så hör det ännu ej till vanligheterna. Utifrån denna studie, är 

min åsikt att frågan, om stavelsens gynnsamhet, borde kunna besvaras på följande 

sätt: Ja, stavelsen ser ut att kunna ha betydelse vid grundläggande läsinlärning. Min 

tolkning utifrån min studie är att enheten är viktigt ur två aspekter.  

 

Den ena aspekten är den pedagogiska. Stavelsen leder till ett mycket tydligt 

arbetssätt med strukturerade och konkreta moment. Detta medför i sin tur att 

pedagogerna känner trygghet i strukturen då de utvecklat en medvetenhet om vad 

som är i fokus och framför allt varför. Tydligheten och strukturen leder även till att 

de använder sig av diagnostiskt arbetssätt vilket resulterar i att de direkt kan sätta in 
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adekvata åtgärder. Därigenom utstrålar de nu ett engagemang som smittar av sig på 

eleverna.  

 

Den andra aspekten där jag ser fördelar med stavelsen är ur elevperspektivet. 

Utifrån litteraturstudie, anser jag, att stavelseenheten är att föredra för de elever 

som ännu ej fått intresse för läsning och skrivning samt för elever som har specifika 

behov. Det är elever som ännu inte är bekanta med koderna, elever som ännu inte är 

medvetna om att det överhuvudtaget finns koder att lösa, elever som har en 

grundläggande problematik med att uppfatta fonem, exempelvis specifika läs- 

skrivsvårigheter/dyslexi samt elever med viss typ av språkstörning. Myrberg själv 

poängterar att barn som misslyckas i stor utsträckning är de som innan skolstart inte 

har uppmärksammat ordens formsida. 

Den grupp av elever som ofta återfinns här, är enligt Ingvar
118

, elever från 

socioekonomiska svaga familjer eller barn från tuffa miljöer. På Håkanstorpsskolan 

är det just minskat behov bland dessa elevgrupper som är det mest framträdande. 

Specialläraren berättar att de numera mycket sällan har behov av att göra 

dyslexiutredningar.  

7 Diskussion 
Denna del inleder jag med att diskutera förståelse för hur forskning bör analyseras 

och förstås utifrån sina olika perspektiv samt vilket dilemma jag ställts inför i 

studien. Vidare kommer jag att knyta samman det som framkommit i studien med 

vad jag lyft i teoridelen. Därefter följer en beskrivning av en metaforiskbild som har 

växt fram inom mig under studien. Avsnittet avslutas med att jag lyfter att antal 

tänk om frågor som kan ligga till grund för vidare forskning inom området. 

7.1 Metoddiskussion 
Jag har tagit del av en väldigt stor mängd forskning och teorier vilket har varit 

mycket intressant och lärorikt. Nu i efterhand kan jag inse att det kanske blivit lite 

för mycket att sätta sig in i, i förhållande till rapportens storlek. Vilket även lyser 

igenom av de intentioner jag lyfte fram i mitt informationsbrev till informanterna. 

Det har dock tydliggjort förståelse för hur forskning fungerar och hur komplex 

verkligheten är. Någon absolut och giltig sanning kommer vi aldrig fram till utan 

det är våra glasögon som ger oss den ram vi har att tolka och förhålla oss till. Det är 

sedan upp till var och en av oss att ta ställning.  

För att kunna ta ställning krävs att vi har förförståelse och kan analysera och se 

vilka olika alternativ vi har att förhålla oss till. Har jag inte denna insikt är det lätt 

att känna frustration över att det ibland är en sak som gäller och nästa gång en 

annan. Det är viktigt att förstå att det inte finns någon absolut sanning, vilket kan 

vara frustrerande, för då är det jag som bär ansvaret för att välja väg. Det som jag 

upplevde har varit mest intressant är just att inse hur olika vi tolkar fakta beroende 

på vilket perspektiv vi intar. 

Min undersökning bygger på en empirisk studie där jag har besökt 

Håkanstorpsskolan och i forskningssammanhang ställs jag inför ett dilemma. 

Dilemmat består i att skolan är en form av mönsterskola och att jag vid mitt besök 

blir färgad av den kultur som råder på skolan. Då mitt besök endast sker under 

                                                 
118

 Ingvar Martin, ”Skolan sviker de svagaste” Fönstret (ABF) Nr 2/2009 



45 

 

utvalda lektioner och endast sker under två dagar så är risken för att missa viktig 

information större än vid en långsiktig studie. Under rådande förhållanden kan 

objektiviteten i studier ifrågasättas. Sann objektivitet är dock svår att uppnå, detta 

då jag redan genom mina olika val av perspektiv och teorier väljer mina 

utgångspunkter och glasögon.  Mitt mål har dock varit att i möjligaste mån förhålla 

mig så objektiv som möjligt till det jag undersöker.  

7.2 Kopplingar mellan teori och analys 
Den tidigare undersökningen, gjord av lärarstuderande vid Göteborgs universitet, 

kom i sin slutsats fram till att det troligen var pedagogernas engagemang som låg 

bakom de goda resultaten som skolan nu har. Jag håller med om att engagemang 

helt klart har en påverkan på resultaten. Jag ville dock fördjupa mig i grunden till 

detta engagemang. Jag ville ta ytterligare ett steg med en följdfråga. Den följdfråga 

jag vill ställer är vad det är som leder till att pedagogerna känner detta 

engagemang?  

De pedagoger jag intervjuade arbetade på skolan även före 2002 då de förändrade 

sitt arbetssätt. Utifrån vad som framkommit vid intervjuerna, det jag sett under 

besöken samt det jag har tagit till mig genom de teoretiska delarna leder mig fram 

till slutsatsen att stavelsen har betydelse. Det som har förändrats för pedagogernas 

del är just detta att de genom att utgå från stavelsen har utvecklat ett arbetssätt som 

är mycket strukturerat – plus en gemensam uppstart av något nytt och spännande.  

Denna tydliga struktur leder vidare till att de är trygga med vad de gör och varför. 

När vi människor känner trygghet så speglar det helt klart av sig på vårt sätt att 

bemöta andra. Jag håller med slutsatsen i den tidigare rapporten men jag ville som 

sagt dryfta mig till att ta ett steg till och nu när jag tagit detta steg, anser jag utifrån 

min studie, att det troligen är stavelsen som är grunden för utvecklande av det 

engagemang som pedagogerna utstrålar. Stavelsen i sig ger struktur i arbetssättet 

och eleverna kan bygga på sådan kunskap som de har grepp om när de kommer till 

skolan, talet. De slipper ifrån det abstrakta fonemet, en enhet som kan ställa till 

problem om medvetenheten och förmågan att hantera enheten inte är befäst innan 

läs- och skrivinlärningen kommer igång. Vilket även Myrberg
119

 framhåller i 

följande citat. Barn som inte uppmärksammat ordens formsida innan de börjar 

skolan misslyckas i stor utsträckning med sin läs- och skrivinlärning. (s.31) 

Enligt Ingvar är det viktigt att kunskap om hur hjärnan fungerar ligger till grund för 

undervisning. Detta gäller så väl utifrån den biologiska uppbyggnaden som den 

psykologiska aspekten. Utifrån att arbetssättet på Håkanstorp med stavelsen som 

enhet tar de hänsyn till hur talet produceras, tas emot och bearbetas. Det största 

stödet för detta kontroversiella arbetssätt finner jag just i biologiska och 

psykologiska aspekter på läs- och skrivinlärning. Motsättningarna finner jag hos 

förespråkare för traditionell läs- och skrivinlärning vilket jag tycker är mycket 

intressant. Är detta ett utslag av, det Ingvar belyser
120

, det vill säga revirstrider 

mellan olika forskartraditioner?   

 

Det finns frågor gällande traditionell läs- och skrivinlärning som fortfarande 

förbryllar mig. Några frågor gäller fonemet som enhet och en av dem är hur vår 
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hjärna, som är en sådant fantastiskt organ, skulle gå en så energikrävande omväg 

som via fonemet? En annan är hur människan, innan skriftspråket, skulle ha byggt 

upp fonemen som enheter i minnet, då de inte finns att uppfatta i vanligt talflöde?  

 

I traditionell läs- och skrivinlärning anser de vidare att det är morfemet, den minsta 

betydelsebärande enheten, som ska utnyttjas för att ge stöd till läsflyt. Dit ska 

eleverna komma via den fonologiska läsningen. Avkodning av texter bör tränas så 

att eleverna slutligen känner igen orden och kan nyttja ortografisk läsning. Hur vet 

vi då att elever inte ”ekoläser”, med det menar jag, att de memorerat texten som 

helhet och läser ur minnet?  

Hur blir det då med ord som läses för första gången. Ta till exempelvis 

krokodilerna? Krokodil utgör stammen, och -er –na de två morfemen. Stammen 

består av åtta fonem men bara tre stavelser, nämligen kro|ko|dil. I den inledande 

läsningen skulle detta kunna fungera, då läslärorna är anpassade för fonologisk 

avkodning. Men hur blir det högre upp i år 4, 5 och så vidare då fokus förflyttas till 

innehållet och att göra djupare analyser? För elever som har goda förutsättningar 

vållar detta inga problem, vilket även Blachman
121

 belyser i följande: Most, but 

obviously not all, children who are taught that error manage somehow to rise 

above it, an so learn to read and write. 

Ovanstående frågor har jag inte funnit svar på. Det finns studier som visar på att 

enskilda ljud, är det som registreras i hjärnan, så långt är jag med. Detta i sin tur 

ligger till grund för den traditionella läs- och skrivinlärningen som utgår från 

fonemet, det enskilda ljudet. Jag frågar mig då, liksom Tornéus
122

 framhållit, beror 

det på att man undersöker just den enheten. För mig är det så logiskt att utnyttja 

denna kunskap om stavelsen som dessutom finns inbyggd i oss genom det 

biologiska arvet.  

Det har varit mycket intressanta och lärorika iakttagelser jag gjort under mitt besök. 

Jag har bland annat lyssnat till hur de flesta redan i förskoleklass kan rabbla 

alfabetet från a – ö. I jämförelse kan jag nämna att jag har i andra sammanhang 

träffat elever på högstadiet som haft svårigheter med detta. Jag har själv även under 

mitt besök tagit del av hur de allra flesta eleverna i år 1, redan vecka 43, kommit 

igång med att skriva egna berättelser. Att några är på gång och skriver är i sig 

kanske inte så ovanligt men att flertalet befinner sig där var en ny upplevelse för 

mig. Min erfarenhet, liksom lärare på Håkanstorpsskolan lyfte utifrån sitt tidigare 

arbetssätt med traditionell läs- och skrivinlärning, är att elever kan arbeta med 

bokstavsschemat till slutet av år 1 och kanske även i år 2. 

 

När det gäller den psykologiska aspekten är det viktigt att den vuxne tar ansvar för 

att guida eleverna vidare till högre kunskapsnivåer, utifrån Vygotskiljs
123

 

utvecklingsteorier. Även Freltofte poängterar vikten av att pedagogerna tar ansvar 

för att stödja eleverna i att finna hållbara strategier för att upprätthålla motivation. 

Vid min studie på Håkanstorpsskolan ser jag tydligt hur deras strukturerade 
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arbetssätt med att utgå från stavelsen tar fasta på det just Vygotskilj och Freltofte
124

 

framhåller. Pedagogerna är lagom scaffolding, vilket Gibbons
125

 framhåller som en 

viktig aspekt. 

 

Min tolkning att genom att utgå från den enhet som de allra flesta eleverna har med 

sig in i skolans värld har de störst möjlighet att från start få en positiv inledning på 

sin skriv- och läsinlärning. Skrivning som moment före läsning är något som 

Gustafsson
126

 tar fasta på, elever har mycket inom sig att förmedla som går till 

spillo när läsningen av skoltexter är inledningen till läs- och skrivundervisning.  

 

Efter denna studie, både det jag sett vid Håkanstorpsskolan och tagit del av under 

litteraturstudier, är jag stärkt i tanken om att, det är så logiskt att stavelsen är den 

naturliga enheten att utgå från. Den finns med genom vårt biologiska arv. Fonemet 

däremot är en konstruerad enhet som endast finns som abstrakt enhet som skapades 

i samband med skriftspråket. Den förekommer inte i naturligt tal utan i samband 

med syntetiskt och analytiskt läs- och skrivinlärning.  

Jag kan inte gå ut och lyssna på fonemet i andra forum. Jag för min del ser inte 

logiken i att eleverna först ska försöka ljuda ihop abstrakta enheter för att sedan 

förstå. Jag har själv erfarenhet av hur elever ljudar och ljudar utan att förstå, detta 

då flytet uteblir. Uteblivet flyt leder till att prosodin inte framträder och därmed 

försvåras förståelsen. Ljudningen är dessutom ett mycket energikrävande moment 

som leder till att hjärnan har fullt fokus på detta moment.  

Vidare när eleverna sedan ska skriva ska de ljuda och lyssna efter dessa abstrakta 

enheter, som inte hörs i naturligt tal, för att sedan få ihop dem till ord. Jag håller 

helt med kritikerna till traditionell läs- och skrivinlärning. Det är klart att kommer 

jag till skolan och redan har förstått och dessutom redan kan läsa och skriva då är 

det inga problem. De elever som inte kan det redan och de elever som av någon 

anledning har svårigheter med just den fonologiska medvetenheten, kan däremot få 

problem. Berge
127

 framhåller denna problematik, att de svagaste eleverna inte får 

det stöd de har rätt till. Kritiker hävdar att traditionell läs- och skrivinlärning leder 

till att just dessa elever blir de som vi i skolan diagnostiserar som elever med läs- 

och skrivsvårigheter. För mig känns det förödande med denna insikt för tänk om det 

är arbetssättet vi använt i skolan, som kan ha skapat problemen? 

Här kommer även olika perspektiv på lärande in. Har pedagogen ett kategoriskt 

perspektiv så är det eleven som är bärare av problemet. Vi i skolan kan då göra 

diagnoser och komma fram till vad som är elevens problematik. I nästa steg kan vi i 

bästa fall sätta in åtgärder för att försöka hjälpa eleven vidare. Om dessa åtgärder då 

bygger på samma grundtänk i läsinlärningen alltså fonemet som enhet då ger vi mer 

av samma medicin, precis det som Gustafsson
128

 hävdar. När eleven sedan inte går 

framåt så sätter skolan i bästa fall in kompenserande insatser, som till exempel 
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talsyntes osv. Detta är just vad Begler
129

 framhåller i sin slutsats om skolans 

insatser, när de kommer är de exkluderande och kommer ofta för sent.  Förödande 

med detta, anser jag, är att eleven är den som hålls ansvarig för en problematik som 

skolan har orsakat.  

Myrberg
130

 menar att har eleverna väl nått gymnasiet och då fortfarande har 

svårigheter, då är stavelsetekniken berättigad. Hur har alla dessa år av 

misslyckanden då hunnit bryta ner individen? Finns det någon som helst ork och 

motivation kvar att bygga på? Tala om orättvist, precis vad även Ingvar kommit 

fram till, vilket leder till att han är mycket kritisk till att skolan inte använder sig av 

kunskap om hur vi biologiskt och psykologiskt fungerar. Freltofte
131

 belyser just 

vikten av att elevers motivation är A och O och att koncentrationen nära hänger 

samman med hur bra eleven är på att systematisera, finna struktur. Hela detta 

resonemang leder fram till att det är kostsamt, både för individen och samhället, att 

låta elever misslyckas och bli bärare av problem. På individnivå så kan det i 

förlängningen påverka den psykiska ohälsan vilket Ingvar menar är klart bevisat. 

Ett citat av Ingvar
132

. 

Uteblivna åtgärder leder i onödan till att elever hamnar i ett utanförskap, det leder till 

bristande autonomi och självständighet när eleverna blir vuxna. Det är inte rättvist. Det 

framkallar sjukdom, det framkallar ekonomiskt stress och den för tidig död att inte vara 

autonom. Och vi vet att prediktionen för att hamna i den situationen är stenhård för personer 

med dålig läs- och skrivförmåga. (s.193)  

 

Detta drabbar främst barn som av olika anledningar inte delar skolans kontexttulla 

koder. Liberg
133

 framhåller just att de skriftspråkiga reproducerar sig själva. På 

samhällsnivå får det följder både ekonomiskt och demokratiskt. 

Samhällsekonomiskt finns mycket att spara om elever får lyckas i skolan och 

därigenom bygga ett starkt och stabilt själv. Har i en rapport från Statens 

folkhälsoinstitut, Skolverket och Socialstyrelsen
134

 läst att en ungdom på glid kostar 

det svenska samhället cirka 15 – 20 miljoner i olika insatser. Det är för en enda 

ungdom! Är det inte hög tid att vi börjar jobba förebyggande, eller hur, här finns 

både pengar att spara och framför allt lindring av mänskligt lidande.  

Jag anser att vi aldrig kan ställa oss utanför och lägga över ansvaret på eleven. 

Naturligtvis kan det finnas problematik hos eleven som försvårar men det är vår 

professionella uppgift att säkerställa att detta inte leder till att eleven misslyckas i 

skolan. Myrberg
135

 hävdar att elever lär på olika sätt och att det är lärarens uppgift 

att finna fram på vilket sätt varje elev lär. Jag anser att detta synsätt är ohållbart. 

Hur är det tänkt att jag som klasslärare ska ens kunna och hinna sätta mig in i varje 

elevs läsinlärningsväg. Och om jag nu, mot all förmodan skulle kunna och hinna 
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göra det, hur skulle jag bygga upp min undervisning i år 1 med en grupp på 20 – 30 

elever?  

När det gäller den första läs- och skrivinlärningen så anser jag utifrån vad jag 

kommit fram till i denna rapport att det klart bästa arbetssättet i klass är att utgå från 

något där de allra flesta har chansen att lyckas, om inte 100%, men i alla fall fler än 

idag. Arbetar vi i skolan utifrån ett diagnostiskt arbetssätt där läraren är så insatt i 

arbetsgången och momenten så att de i vardagliga situationer kan upptäcka vad som 

behöver tränas mera så har vi mycket att vinna. Läraren kan då själv backa med 

eleven och träna ytterligare på moment som behöver befästas ytterligare. Finns det i 

klassen elever som efter detta behöver mera träning så är det för dem eleverna som 

specialpedagogiska insatser ska utnyttjas. 

Fördelen med detta tänk ligger inte bara på elevnivå och har även stark påverkan på 

pedagogisknivå. Det var något som klart framkom vid mitt besök på 

Håkanstorpsskolan. Vid min fråga på vad som var fördelen med arbetssättet var att 

de med detta strukturerade arbetssätt kände sig så trygga i vad som behövde göras 

när elever körde fast. Denna trygghet leder i sin tur till att de utstrålar en trygghet 

även mot eleverna om att detta kommer vi tillsammans att fixa. Forskning 

framhåller även just vikten av att undervisningen bedrivs av professionella och 

kompetenta lärare, det är enligt forskning, den starkaste prediktorn för elevernas 

framgång i skolan. Vilket bland annat är just det som forskare har enats om i de två 

Konsensusprojekten
136

. 

7.3 En metaforisk bild  
Jag har under mina år i skolans värld bekantat mig med problematik som ligger 

inom grav språkstörning. Under den tiden lärde jag mig hur otroligt viktigt det är att 

kunna konkretisera sin kunskap och gärna försöka översätta den till konkreta bilder. 

Inledningsvis hade jag väldigt svårt för på ett greppbart sätt göra denna överföring. 

Under åren som gått har denna förmåga utvecklats. En reflektion jag gör i det 

sammanhanget är att kanske är vi för fokuserade på avkodning vid läs- och 

skrivinlärning och missar att lära eleverna att bygga upp sitt inre bildlexikon.  

Under mitt arbete med denna rapport har en metaforisk bild över just läs- och 

skrivinlärningen vuxit fram inom mig. Min metafor över hur jag ser på koppling 

mellan talspråket och skriftspråket är likt en gammal stenbro över en strid flod. Där 

en väg från vänster, vilket symboliserar talspråket, leder fram till en bro. Bron är 

byggd på stavelser, vilka ses som grunden i talspråket. Denna väg över floden är 

den kontroversiella vägen till andra sidan där den övergår till läsa- och skrivavägen. 

Floden som forsar under bron består av en strid ström av fonem och vägen till 

andan via floden får symbolisera den traditionella läs- och skrivinlärningen. På 

bilden ser jag till vänster ett flertal elever med olika nivåer på grundläggande 

förmågor inför läs- och skrivinlärning. Jag börjar med att beskriva den traditionella 

vägen via floden och sedan den kontroversiella över bron.  
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Utifrån den traditionella läs- och skrivinlärningen beskriver jag bilden av elever 

enligt följande. Några elever är på väg bort från floden – de symboliserar de elever 

som ännu ej blivit nyfikna på läsning. Några elever står och tittar mot floden men 

visar inget större intresse – de symboliserar de som börjat bli lite nyfikna. Ett antal 

elever står med en fiskehåv i handen, utan nät – de symboliserar elever som börjat 

greppa koderna men ännu ej fullt ut knäckt koden. Vidare ser jag ett antal elever 

som har fiskehåv, där nätet är trasigt – de symboliserar elever som har svårigheter 

med fonologi som exempel specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Diagnosmässigt skulle dessa elever hamna på låg fonologisk medvetenhet. 

Slutligen ser jag på vänster sida om floden elever som är utrustade med en hel och 

fullt ut fungerande fiskehåv – de symboliserar elever som redan är igång med 

läsningen. Dessa elever skulle diagnosmässigt ligga på god fonologisk förmåga. 

I floden ser jag vidare ett antal elever, vilka diagnostiserats ha låg fonologiska 

svaga, vilka kämpar mot strömmen och försöker fånga de många fonemen som åker 

förbi. Några tar sig mödosamt upp på stranden till höger men några elever 

försvinner med flodströmmen. Till höger om floden ser jag ett antal elever som 

lyckats ta sig upp. Några av dem ser jag sitta på stranden och försöker pussla ihop 

de fonem de lyckats fånga.  Några lyckas slutligen mödosamt lösa pusslet men för 

några blir de huller om buller och orden framträder inte tydligt för dem, de förblir 

oförstående. Andra elever, de med god fonologisk förmåga, fångar utan svårigheter 

de åtråvärda fonemen. Dessa elever har inga som helst problem utan kommer upp 

ur floden med full förståelse – de symboliserar de elever som har en fungerande 

läsning och skrivning. Pedagogens roll är, enligt mitt synsätt, att stå på andra sidan 

och få eleverna att greppa dessa fonem. Sättet är genom att lyssna, analysera och 

syntetisera de abstrakta fonemen som virvlar fram i floden. Träning och åter träning 

är det som krävs för att komma upp med fungerande förståelse ur floden. 

Flytvästar, i form av kompenserande åtgärder, kan kastas i men problemen att ta sig 

över ligger på elevnivå. 

Utifrån den kontroversiella läs- och skrivinlärningen elevgruppen till vänster om 

floden den samma, de befinner sig på olika nivåer vad det gäller fonologisk 

förmåga. Vägen via stavelsebron bygger däremot på att pedagogen går över till 

vänstra brofästet och samlar in alla eleverna i grupp och ta dem i hand för att föra 
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dem över till andra sidan bron. De allra flesta eleverna kan göra sig förstådda 

genom talspråket och utifrån detta, där stavelsen är grunden, är pedagogens uppgift 

att guida samtliga elever över till andra sidan. Det sker här när pedagogen guidar 

eleverna på vägen över bron – det innebär här att pedagogen ska tydliggöra 

stavelsestrukturen genom att visa och att eleverna får härma tills kunskapen är 

befäst, så att de själva kan gå vidare.  

Detta gäller hela tiden från den grundläggande nivån där stavelsen förtydligas 

genom att koppla samman talrytmen med kroppens rytm, vilka båda är naturliga 

rytmer. Därefter gäller det att tydliggöra kopplingen mellan talet och skriften, det 

vill säga det vi känner i munnen till de bokstäver vi ska skriva. Eleverna utvecklar 

härmed den fonologiska medvetenheten, utan att vi lär dem fonem som enhet. 

Pedagogens roll är även att förtydliga och visa på stavelsen som enhet när det gäller 

att avkoda text, genom den enheten uppstår per automatik läsflyt och förståelsen 

underlättas. Uppstår några problem på vägen över bron är det pedagogens roll att 

backa tillbaka och fånga in eleven – att genom guidning det vill säga visa och 

härma för att därmed tillåta eleven att uppnå säkerhet i det momentet där problemet 

framträtt, detta för att sedan fortsätta vidare.  

Det val pedagoger har att göra, utifrån min tolkning och den bild av det som 

framkommit under arbetet med denna studie, är vilken pedagogisk roll vi axlar. 

Båda vägarna fungerar för flertal elever men den över bron är den som säkerställer 

att bland annat elever med låg fonologisk förmåga vid skolstart hamnar rätt.  

7.4 Framtida forskning  
Under insamlande av material till denna rapport har jag gjort några intressanta 

upptäckter vad det gäller stavelsen som enhet. Min upplevelse har tidigare varit att 

detta är något nytt och kontroversiellt men så är dock inte fallet, har jag upptäckt. 

Jag har tagit del av två äldre böcker med stavelsen som enhet. Den ena är en 

läsebok för tidig läsinlärning från 1949 och den har delningar av ord i stavelser och 

den andra är ett nytryck av en bok från 1915, Karin Kocks läsmetod
137

, där 

stavelsen ses som den naturliga enheten att nyttja. Så något nytt är det i sig inte men 

dock fortfarande kontroversiellt.  

För framtida studier ser jag därför fram emot en större studie av arbetssättet. Detta 

var även något som de informanter som jag haft i rapporten efterfrågade. 

Motståndare till arbetssättet hävdar att ingen forskning på arbetssättet finns och 

därför saknas evidence för arbetssättet vilket är en förutsättning för att vi i skolan 

ska använda oss av kunskap, enligt vissa forskargrupper. I den komplexa 

verksamhet som undervisning bedrivs så är min utgångspunkt att evidence är svårt 

att uppnå då det finns så otroligt många parametrar att ta hänsyn till. Men forskning 

kan i alla fall ta fram och visa på beprövad erfarenhet, något som undervisning bör 

vila på enligt af Trampe
138

, och jag håller med.  

 

Angående att arbetssättet är kontroversiellt så tänker jag följande att så var även 

åsikten om att jorden är rund när alla andra hävdade att den var platt.  Om det nu 
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inte är en faktoid, det vill säga, något som en gång i tiden har varit sant men inte är 

det längre. 

Avslutar rapporten med åtta tänk om frågor som jag skulle vilja finna svar på: 

Tänk om fokusering på att tidigt börja lyssna efter och analysera ord utifrån 

fonemen är det som leder till att känsligheten för stavelsen ”tvättas bort”? Likt det 

som sker när barnen från födsel har förmåga att uppfatta alla väldens ljud men att 

förmåga avtar i och med anpassning till omgivningen. 

Tänk om det är fokuseringen på fonemen som leder till att elever med låg 

fonologisk medvetenhet, elever med specifika läs- och skrivsvårigheter får onödigt 

stora svårigheter, vilket påverkar självförtroendet negativt? Detta då vi utgår från en 

enhet som, för tillfället eller permanent, ligger utom räckhåll för deras 

inlärningsnivå – den approximala utvecklingszonen.  

Tänk om vi i skolan försvårar i onödan för de som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter? För de som diagnostiseras som elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslektiker ligger problematiken just på det fonologiska området 

det vill säga att hantera fonem och problematiken är kvarstående genom livet. 

Tänk om det är det kategoriska och kompensatoriska perspektivet leder till att 

elever får bära ansvaret för att ej nå upp till målen?  Detta då den svenska skolan till 

stor del bygger på diagnoser, vilka min erfarenhet är, av karaktären terminsvis för 

att ligga till grund för IUP, eventuella åtgärdsprogram samt utvecklingssamtal.  

Tänk om detta ovanstående leder till att elever slutligen inte orkar mer? Att deras 

frustration, över att kanske från början vilja men inte komma med på tåget, ger 

utslag på olika sätt som vi i skolan missar eller feldiagnostiserar till en annan typ av 

problematik. 

Tänk om vi genom att utgå från stavelsen vid grundläggande läs- och skrivinlärning 

skulle få med betydligt flera på läs- och skrivtåget från start? Färre skulle kanske 

vara i behov av särskilt stöd då arbetssättet skulle kunna fungera inkluderande, det 

vill säga att elever får sina behov tillgodosedda inom klassens ram. 

Tänk om ett relationistiskt perspektiv skulle få genomsyra verksamheten hela vägen 

från högsta ledningsnivå ner till elevnivå? Där samtliga är väl medvetna om hur 

deras bemötande och förhållningssätt påverkar samtliga i kontexten. Medvetenhet 

om att de kortsiktiga vinsterna är det som medverkar till att problematiken kvarstår 

och kanske rent av utvidgas. Insikter om detta måste till för att vuxna ska se vägen 

att gå för att nå de långsiktiga vinsterna. Det vi väljer att lägga fokus på är det vi 

förstärker och får se mera av. 

Studier visar på att elever som blir uppmärksammade för sina prestationer och 

slutresultat blir låsta i inlärningen – deras fokus landar på rätt och fel, lyckas eller 

misslyckas. För elever som blir uppmärksammade för sina försök, utan att värdera 

slutresultatet blir växande i inlärningen – de blir och undersökande när det får veta 

svaren på uppgifter och ser uppgifter som utmaningar.  

Tänk om skolan till stora delar medverkar till elever med låst inlärning? Visst vore 

det en skrämmande tanke? 
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Tänk om vi med ett ändrat arbetssätt för grundläggande läs- och skrivinlärning där 

vi tar till vara och bygger vidare på det eleverna har samt ett genuint och 

genomsyrat relationistiskt förhållningssätt kan vända trenderna som de inledande 

studierna, PISA och PIRLS, visade på?  

Mycket finns kvar att söka svar på vilket borgar för att ytterligare forskning återstår 

inom detta komplexa område. 
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                                   Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

 

Jag heter Marita Sandström och läser till speciallärare vid Umeå universitet. Jag 

arbetar denna termin med mitt examensarbete, 30 hp, vilket ska utmynna i en 

offentlig rapport. Med detta brev vill jag informera om målet med mitt besök på 

Håkanstorpsskolan i Västerås. 

Syftet med min rapport är att studera alternativa sätt att arbeta med den 

grundläggande läsinlärningen gentemot den traditionella som har fokus på fonemet 

som analys- och syntesenhet. 

Under mina sökningar på Internet kom jag via Bertil Hultpriset att läsa en rapport 

som några grundskolelärare tidigare gjort angående Håkanstropsskolans sätt att 

arbeta, utifrån stavelsen. Slut kontentan i deras rapport landade i att det kan vara så 

att det är engagerade pedagoger som ligger till grund för de resultat som uppnås.  

Mitt syfte med denna rapport är att gå både djupare och bredare. Att undervisa är en 

komplex verksamhet, det är många parametrar som spelar in i 

undervisningssituationen. Jag har för avsikt att fördjupa mig inom 

avkodningsenhetens betydelse utifrån fonetik, bemötande och förhållningssätt utifrån 

inlärningspsykologi då kopplat till självförtroende samt arbetsminnes belastning.  

Genom intervjuer med pedagoger och speciallärare vill jag sätta mig in i 

grundtankarna i arbetssättet i den grundläggande läsinlärningen.  Genom 

observationer vill jag se hur dessa grundtankar realiseras i den praktiska 

verksamheten. Resultaten från intervjuerna med pedagoger och observationerna 

kommer jag sedan att kritiskt granska och analysera mot forskning.  

Då denna rapport ligger som grund för mitt examensarbete kommer den att bli, som 

jag tidigare nämnt, offentlig. Då jag kommer att hänvisa till Bertil Hultpriset 2005 

kommer skolans namn även att bli offentligt liksom namnen på de intervjuade 

personerna. Ingen elev kommer att vara i fokus för analys utan det kommer helt att 

ligga på de berörda pedagogerna.  

Jag vore så tacksam om ni ville medverka till att denna rapport kommer till stånd. 

 

Tack på förhand. 

 

Marita Sandström 

blivande speciallärare  

inriktning svenska 

 

Åsele centralskola 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

pedagoger - klasslärare samt speciallärare 

 

 Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

 Arbetat på annat sätt tidigare – gällande grundläggande läs- och 

skrivinlärning? 

 

 Vilka grundtankar finns i arbetssättet? 

 

 Hur realiseras dessa grundtankar? 

 

 Vilka skillnader, upplever du, jmf traditionell läsinlärning?  

 

 Fördelar? 

 

 Nackdelar? 

 

 Något som upplevs svårt – i arbetssättet? 

 

 Något som gett motstånd? 

 

 Kunna tänka dig att gå tillbaka? 

 

 Hur har utvecklandet av arbetssättet kommit till stånd? 

 

 Vilka satsningar är gjorda, för att arbetssättet ska fungera? 

 

 Stöd i skollagen och Lpo-94? 

 

 Föräldrainformation? 

 

 Respons på arbetssättet? 

 

 Övrigt? 
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