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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva pedagogers läs- och skrivundervisning på en skola i England.  
Studien genomfördes med hjälp av etnografiskt inspirerade observationer och kvalitativa intervjuer. Fyra olika 
klassrum besöktes på en skola i London och sju lärare samt fyra barn intervjuades. Lärarna hade olika roller på 
skolan vilket gav  intervjusvaren en bredd. Barnen var i åldrarna 5 till 6 år. 
På den engelska skola som är utgångspunkten i studien är läs- och skrivundervisningen viktig. Lärarna arbetar 
medvetet utifrån mål och riktlinjer i form av styrdokument utgivna av regeringen. Det finns bland lärarna en 
strävan efter att varje barn ska lyckas i sitt lärande. Undervisningen på den engelska skolan kan se olika ut från 
lärare till lärare. I flera klasser används ett språkljudsinriktat material som hjälp i läs- och skrivundervisningen. 
Med utgångspunkt i teori kan det tolkas som att lärarna utgår från ett syntetiskt synsätt där språkljuden ses som 
en viktig del i läs- och skrivinlärningen. Ett analytiskt synsätt blir dock också synligt i lärarnas sätt att tänka 
kring lärande. 
 
 

Nyckelord 
Analytisk metod, England, literacy, läsinlärning, läs- och skrivförmåga, läsundervisning, skrivinlärning, 
skrivundervisning, styrdokument, syntetisk metod. 

 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 1 

Inledning ................................................................................................................................... 2 

Syfte och frågeställningar........................................................................................................ 3 

Litteraturgenomgång ............................................................................................................... 3 

Literacy................................................................................................................................... 4 
Skriftspråkets betydelse i världen .......................................................................................... 5 
Tidigare forskning .................................................................................................................. 6 

Debatt kring läsinlärningsmetoder ..................................................................................... 7 
Alla kan lära sig läsa och skriva....................................................................................... 10 

Den engelska skolans organisation ...................................................................................... 12 
Metod....................................................................................................................................... 15 

Tillvägagångssätt.................................................................................................................. 16 
Etiska överväganden ............................................................................................................ 17 
Urval..................................................................................................................................... 18 
Genomförande av intervjuer................................................................................................. 19 
Genomförande av observationer .......................................................................................... 19 
Sammanställning av material ............................................................................................... 19 
Kritisk reflektion .................................................................................................................. 20 

Fyra dagar på en engelsk skola............................................................................................. 21 

En halvtimme med Reading Recovery................................................................................. 22 
Högläsning och läsläxor i år 1.............................................................................................. 23 
Literacy hour i år 1 ............................................................................................................... 24 
Reception class..................................................................................................................... 25 
Literacy group ...................................................................................................................... 27 
Välkomstbrev och konnektiv i år 2 ...................................................................................... 27 

Sammanställning av intervjuer............................................................................................. 28 

Lärarnas tankar kring läs- och skrivundervisningen ............................................................ 28 
Det viktigaste enligt lärarna ................................................................................................. 32 
Vad barnen har att säga om läsning och skrivning............................................................... 33 

Analys och diskussion ............................................................................................................ 34 

Slutdiskussion ......................................................................................................................... 39 

Litteraturförteckning............................................................................................................. 41 

Böcker .................................................................................................................................. 41 
Vetenskapliga tidskrifter ...................................................................................................... 42 
Webbadresser ....................................................................................................................... 43 

Bilagor ..................................................................................................................................... 44 



Inledning 

Det är nu många år sedan jag satt i skolbänken, tittade beundrande på läraren och tänkte att 

precis så ville jag bli. Läraren som var så snäll och så duktig. Läraren som såg vad var och en 

av oss behövde. Hon såg flickan som behövde hjälp med läsningen och hon såg mig som 

gärna var fröken till lags och hjälpte flickan med läsningen. Redan där tror jag att en liten 

längtan efter att få hjälpa till, att få lära ut och att få hjälpa barn att förstå olika saker föddes.  

Här är jag nu, närmare min lärarexamen än någonsin, och funderar över hur jag ska kunna 

möta dagens barn, hur jag ska kunna lära ut och hur jag ska kunna hjälpa dem att förstå på 

bästa sätt. Något som jag har förstått vikten av på senare år, som jag bara kunnat ana tidigare 

och som jag som sjuåring kanske inte ens reflekterade över är läsningens påverkan på 

kunskapandet. Jag tror idag att läsinlärning är en viktig grund till den övriga inlärningen som 

sedan följer genom skolåren.   

 

Under min lärarutbildning tog jag ett uppehåll för att lära i livets skola. Jag vistades under 

närmare ett år i London och arbetade bland annat som barnflicka åt två flickor. Med mitt 

intresse för barn och lärande i bakgrunden väcktes nyfikenheten för hur lärandet i den 

engelska skolan går till. Den yngsta flickan som vid detta tillfälle var fyra år kom hem med 

läsläxor varje dag och hennes storasyster som var sju år slukade redan böcker som var 

avsedda för betydligt äldre barn än hon själv.  

 

När jag senare i utbildningen fick tillfälle att specialisera mig blev läsbreddningen det ämne 

som jag ville fördjupa mig i. Under den tiden lärde jag mig mycket om barns språk, om läs- 

och skrivinlärning och olika metoder och teorier kring detta. Jag fick en uppfattning om hur 

läsinlärning går till på olika skolor över hela Sverige. Många skolor har valt att arbeta efter 

särskilda modeller och metoder och det finns bra och tydliga exempel på hur lärare idag kan 

arbeta med läs- och skrivinlärning.  

 

Med detta som grund vill jag ta reda på hur läs- och skrivundervisningen kan se ut i en 

engelsk skola. Detta tror jag kan vara nyttigt för svenska lärare att ta del av då världen blir allt 

mindre och vi i skolan möter elever med olika kulturella bakgrunder. Jag hoppas kunna bidra 

till ökad förståelse kring olikheter i undervisning och metoder. Att England är ett land som 

historiskt sett haft stort inflytande över många länder i världen är ytterligare ett faktum som 

bidrar till det intressanta i ämnet. Jag tror att vi genom att ta del av andra kulturers 
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undervisningssätt kan vidga synen på kunskap och undervisning och få möjlighet att lära av 

andra. 

 

På grund av min bakgrund som lärarstudent i Sverige kommer jag mer eller mindre medvetet 

att jämföra läs- och skrivundervisningen i en engelsk skola med läs- och skrivundervisningen 

i den svenska skolan. Detta är dock inte mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att lyfta fram en bild av hur läs- och skrivundervisning kan se ut i ett 

land som inte är vårt eget. Detta för att vidga synen på kunskap och undervisning och ge ett 

annat perspektiv på undervisning än det vi i Sverige är vana vid. Studiens syfte är vidare att 

beskriva pedagogers läs- och skrivundervisning på en specifik skola i England. De frågor som 

ligger till grund för studien är därför: 

 
Hur arbetar pedagoger på den engelska skolan med läs- och skrivundervisning bland barn i de 

tidiga skolåren? 

Hur arbetar pedagoger på den engelska skolan med styrdokument i samband med läs- och 

skrivundervisning?  

 

 

Litteraturgenomgång  

Det finns mycket forskning inom läs- och skrivområdet och många böcker har producerats 

inte minst de senaste åren. För att begränsa informationen har jag därför valt att fokusera 

främst på den litteratur och den forskning som gjorts år 2000 och senare. Även här finns en 

uppsjö av information och jag har begränsat min sökning till böcker och avhandlingar som 

innehåller information om hur det går till att börja läsa och skriva. Jag har även försökt att 

hitta avhandlingar som fokuserat på läs- och skrivinlärningen i just England. Då detta varit 

svårt att hitta har jag istället använt mig av ett antal vetenskapliga artiklar som handlar om läs- 

och skrivundervisning i England. Det finns mycket forskning som redovisats på engelska, 

men en stor del av denna är utgiven i USA eller Australien. I min litteraturgenomgång 

kommer jag därför att fokusera kring läs- och skrivinlärning som den ses internationellt och 
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inte enbart i England, för att därefter smalna av studien till att beskriva hur det engelska 

skolsystemet är uppbyggt. 

 

 

Literacy 

Den som någon gång vill läsa om läsning och skrivning på engelska kommer med största 

sannolikhet att stöta på ordet ”literacy”. Det är ett ord som återkommer gång på gång i 

engelskspråkig litteratur och som det talas om i den engelska skolan. Literacy är numera det 

ord som används på skolor i England när man talar om engelskundervisning. Därför vill jag 

redan i början ge en mer utförlig redovisning av vad begreppet står för.  

 

Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English1 definierar ordet literacy som 

”ability to read and write”, det vill säga förmåga att läsa och skriva. Ett passande svenskt ord 

skulle kunna vara ”läs- och skrivkunnighet” eller ”läs- och skrivförmåga”. Inget av dessa 

begrepp ger dock riktig rättvisa åt ordet eftersom ”literacy” egentligen innehåller mer. I 

Australien har några professorer, lärare och barnboksförfattare tillsammans skrivit en bok som 

heter Literacy: Reading, Writing, and Children’s Literature.2 Där diskuterar de i inledningen 

begreppet literacy grundligt och redogör för den allmänna synen på vad literacy är samt hur 

The Australian Language and Literacy Policy beskriver begreppet: ”Literacy is the ability to 

read and use written information and to write appropriately in a range of contexts.”3 

Författarna kommer dock fram till att denna definition inte är den bästa med tanke på den 

moderna världen och formulerar därför en egen definition av vad literacy är:   

 
Literacy is the ability to make and share meaning by constructing and 

interpreting texts. Texts may be oral or written, contain graphic elements, 

such as images, maps or tables, be paper-based or electronic. Many texts in 

modern society combine two or more of these elements. 

     Literacy also includes an understanding of the relationship between text 

and context and involves the integration of speaking, listening, and critical 

thinking with reading and writing.4

                                                 
1 A S Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford University Press, 
1974), 495 
2 Gordon Winch, Rosemary Ross Johnston, Paul March, Lesley Ljungdahl och Marcelle Holliday, Literacy: 
Reading, Writing, and Children’s Literature, (South Melbourne: Oxford University Press, 2004) 
3 Ibid. s. xxix 
4 Ibid. s. xxx 
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Literacy är ett vidsträckt begrepp som innehåller mer än att bara ha förmågan att läsa och 

skriva. Enligt författarna ovan är förståelse mellan text och kontext och integration av tal, 

lyssnande och kritiskt tänkande involverat i läsning och skrivning. Även svenska författare som 

till exempel Rigmor Lindö har försökt att belysa begreppet literacy. Hennes fria översättning 

av begreppet utifrån PISA’s5 definition är: ”Förmågan att förstå, använda och reflektera över 

texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter samt delta i 

samhällslivet.”6  

 

I begreppet literacy ligger alltså mer än vad vi vanligtvis lägger i orden läsning och skrivning. 

Läsning beskrivs ofta som något som består av två delar, nämligen avkodning och förståelse.7 I 

begreppet literacy fördjupas betydelsen ytterligare. Det är denna fördjupade beskrivning som 

har varit i mina tankar under studiens gång. 

 

 

Skriftspråkets betydelse i världen 

Att kunna läsa och skriva är något som många i vår del av världen ser som självklart. Men det 

har inte alltid varit så och är det inte heller ännu på alla platser på jorden. Ändå är det tydligt att 

förmågan att kunna läsa och skriva blir allt viktigare. Det blir svårare och svårare att följa med 

i den snabba globala utvecklingen utan att kunna läsa och skriva. Även de allra enklaste 

uppgifter kräver någon form av läs- och skrivkunnighet i vårt land idag. Vårt samhälle är 

konstruerat på det sättet. Jag vågar nog också påstå att samhället till stor del har kommit så 

långt det har gjort just på grund av läs- och skrivförmågan. Denise Lievesley och Albert 

Motivans skriver:”Literacy plays an essential role in improving the lives of individuals by 

enabling economic security and good health and enriches societies by building human capital, 

fostering cultural identity and tolerance, and promoting civic participation.”8 Detta visar på 

vilken stor betydelse förmågan att läsa och skriva verkligen har, inte bara i vårt samhälle men 

också över hela världen. Att läsning och skrivning möjliggör ekonomisk säkerhet och god 

hälsa samt bidrar till kulturell identitet och tolerans är i sig en viktig faktor till att varje 

människa borde ha rätt att lära sig läsa och skriva. Denna rättighet blir lärarnas skyldighet.  

                                                 
5 PISA, The Programme For International Student Assessment 
6 Rigmor Lindö, Den meningsfulla språkväven, (Lund: Studentlitteratur, 2005), 12 
7 Se till exempel Nationalencyklopedin på nätet: www.ne.se 
8 http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=4931_201&ID2=DO_TOPIC 2007-04-19 
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Tidigare forskning 

Mycket forskning har gjorts genom åren kring läsning och skrivning. Läsforskningen tog fart i 

mitten av 1870-talet och fokuserades då på ögonrörelserna vid läsning.9 Men framförallt är det 

de senaste årtiondena som forskningen skjutit fart. Caroline Liberg är lärarutbildare och 

professor i svenska språket. Hon beskriver hur en forskningsgren kallad metalingvistik kom på 

1960-talet. Den fokuserade på barnets förmåga att kunna tala om sitt språk och visar på att 

denna egenskap är viktig för läsinlärningen.10 En diskussion som bedrivits i 

forskarsammanhang genom åren handlar om huruvida ljudmetoden eller helordsmetoden är 

den bästa vid läsinlärning.11 Den linje som tidigare varit skarp mellan dessa två uppfattningar 

har nu börjat suddas ut, mycket på grund av den metalingvistiska forskningen. Något annat 

som forskningen kommit fram till är att talspråkande och skriftspråkande hör ihop och 

utvecklas tillsammans.12 En annan förändring i forskningen är att fokus har flyttats från ett 

individualpsykologiskt perspektiv till att allt mer fokusera på det sociokulturella. Liberg 

skriver: ”Nu har man inte bara fokus på det sociala samspel barnet ingår i. Förutom det ser man 

också på de sociala och kulturella sammanhang som barnet lever i och som läsandet och 

skrivandet ingår i.”13

 

Liberg menar också att det finns olika vägar för olika barn i läs- och skrivförloppet.14 Varje 

barn lär sig på sitt sätt. Liberg har undersökt hur barn som lärt sig skriva och läsa tidigt gör när 

de lär sig, och har sedan jämfört detta med hur den traditionella läs- och skrivinlärningen ser 

ut. Hon kom fram till:  
 

• att i den traditionella läsinlärningen börjar man med grammatiskt läsande 

(”ihopljudning”), medan detta kommer relativt sent i de tidiga läsarnas och 

skrivarnas utveckling 

                                                 
9 Carsten Elbro, Läsning och läsundervisning, (Stockholm: Liber, 2004), 21 
10 Caroline Liberg, Hur barn lär sig läsa och skriva, (Lund: Studentlitteratur, 2006), 17 
11 Ibid. s. 18 
12 Ibid. s. 18 
13 Ibid. s. 20 
14 Ibid. s. 32 
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• att i den traditionella läsinlärningen lärs grammatiskt läsande ut före 

grammatiskt skrivande, medan de tidiga läsarna och skrivarna går den 

motsatta vägen.15

  

Liberg visar på olika sätt att se på lärande genom att lyfta fram det traditionella 

individualpsykologiska synsätt inom läs- och skrivundervisning där elevprestationer är i fokus, 

och kontrasterar detta med en undervisningssyn där man låter läs- och skrivundervisningen bli 

meningsskapande.16 Liberg tar upp flera problem med den traditionella läs- och 

skrivundervisningen och menar att för att klara av denna måste eleven redan ha vissa 

förkunskaper om vad texter är och kunna det mest grundläggande i grammatiken.17

 

 

Debatt kring läsinlärningsmetoder  

Sedan forskningen kring läsning och skrivning tog fart har det uppstått debatter kring vilket 

som är det bästa sättet att lära ut läsning och skrivning på. De tidigare nämnda riktningarna 

som finns hos dem som förespråkar antingen ljudmetoden eller helordsmetoden har i Sverige 

kanske främst förknippats med två namn. Den första är Maja Witting och den andra är Ulrika 

Leimar. Jag ska kort beskriva deras arbeten och vad det fick för konsekvenser i den allmänna 

debatten.  

 

Witting utvecklade under senare delen av 1940-talet fram till 1960-talet en metod av lärande i 

den klass som hon var verksam i.18 Witting beskriver själv denna utveckling som ”en form av 

genuint sökande”19 och berättar om den strävan hon hade att kunna hitta ett arbetssätt som 

skulle hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.20 Den metod som så småningom kom att 

kallas Wittingmetoden tar sin utgångspunkt i språkljuden. Genom att lyssna och analysera 

talade ord blir eleven medveten om fonologi, det vill säga medveten om ljuden i språket, och 

får där en grund till sitt läs- och skrivlärande.21 Ulrika Leimar var under denna tid verksam 

som småskollärare och ville efter tolv år i yrket försöka sig på en ny idé inom läs- och 

skrivlärandet. Hon bestämde sig för att ”pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära 
                                                 
15 Ibid. s. 34 
16 Ibid. s. 138-139 
17 Ibid. s. 144 
18 Maja Witting, Wittingmetoden och metodfriheten, (Malmö: Ekelunds förlag AB, 2005), 8 
19 Ibid. s. 11 
20 Ibid. s. 11 
21 Ibid. s. 9 
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utan istället bygga på barnets eget språk och deras fria personliga skapande.”22 Hon ställde sig 

frågande till om de läror om ljud och bokstäver som ofta användes var enbart positiva. Leimar 

kom därför att utveckla en metod som skulle kallas LTG – Läsning på talets grund. Som 

namnet antyder fokuserade undervisningen på barnets eget talade språk och lyfte fram barnets 

förståelse av orden som något grundläggande.23  

 

I Sverige uppstod en debatt kring läs- och skrivundervisning där LTG-metoden kom att 

förespråkas medan Wittingmetoden fick kritik. Witting citerar Anita Hjälme om orsaken till att 

Wittingmetoden fick en negativ klang i debatten: ”Utbildningsideologiskt tycks dock detta 

inlärningsmaterial, till skillnad mot LTG:s, ha givit associationer rakt motsatta dem som 

förändringsarbetet i skolan krävde.”24 Hjälme menar vidare att ord som ”meningslöshet” och 

”utantilldrill” uppstod som en följd av de språkstrukturer som lyftes fram i Wittingmetoden.25 

Witting lyfter i sin bok även fram en rapport från 1988, skriven av professor Lars Owe 

Dahlgren. Han säger:  

 
Ulrika Leimars och Maja Wittings till synes motstridiga uppfattningar om 

den grundläggande läsundervisningens önskvärda förlopp och innehåll är 

dock i grunden i första hand en fråga om ordningsföljd, om introducerande 

lansering. LTG-metoden är ett växelspel mellan helhet och del i nu nämnd 

ordning – Wittingmetoden ett växelspel mellan del och helhet i den 

omvända ordningen. Båda synsätten leder – förverkligade av medvetna och 

skickliga lärare – uppenbarligen till mycket goda resultat.26

 

Lärarutbildarna Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson har skrivit om begreppen del och helhet, 

vilka det inom området läsinlärning talas mycket om.27 Delen står för bokstäver och språkljud 

medan helheten står för ord och meningar. Det diskuteras kring vilket som är det bästa vid 

inlärningen – att utgå från delen, det systematiska och strukturerade, eller från helheten, där 

förståelse och sammanhang förespråkas. Läsläror som utgår från delar som sätts ihop till en 

helhet kallas för syntetisk metod, och då utgångspunkten är helheten som sedan bryts ner till 

                                                 
22 Ulrika Leimar, Läsning på talets grund, (Lund: Liber Läromedel, 1975), 9 
23 Ibid. s. 9ff 
24 Witting, 2005, s. 34 
25 Ibid, s. 34 
26 Ibid, s. 37 
27 Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson, Att möta och erövra skriftspråket: Om läs- och skrivlärande förr och nu, 
(Lund: Studentlitteratur, 2005), 121-122 
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mindre delar talas det om en analytisk metod.28 En engelskspråkig motsvarighet till dessa 

begrepp är bottom-up – top-down vilket också innebär att gå från del till helhet eller från helhet 

till del. Längsjö och Nilsson lyfter dock fram att dessa begrepp inte handlar om motsatser på 

det sättet att de utesluter varandra. Båda kan användas i ett och samma material, menar Längsjö 

och Nilsson, men tyngdpunkten ligger oftast vid någon del av ovanstående begreppspar.29

 

I Sverige påbörjades, enligt Längsjö och Nilsson, en ny period inom- läs och skrivområdet i 

och med att LTG-metoden introducerades. Lärare över hela landet började använda sig av 

Leimars metod som enligt henne själv innebar att gå från helhet till del för att sedan återvända 

till helhet.30 Även i USA hade en debatt utspelats kring vilket system som ansågs bäst. I den 

engelskspråkiga världen talas det om phonics eller whole language.31  

 

I en engelsk artikel berättar forskarna Sue Carless, Robert Savage och Morag Stuart om en 

studie som gjorts på nio skolor i London. Undersökningen gick bland annat ut på att ta reda på 

om lärare efter en kort träning kunde producera en mätbar skillnad i avkodning och fonologisk 

medvetenhet hos elever.32 Forskarnas slutsats var att lärarna genom att använda strukturerade 

fonetiska program och genom träning av elevernas fonologiska medvetenhet kunde göra en 

märkbar skillnad för en 6-årings läs- och skrivutveckling.33 Forskarna anser att fonologisk 

skicklighet spelar en viktig roll i barns tidiga läs- och skrivutveckling och hänvisar till ett 

flertal andra forskare som genom undersökningar fått fram bevis för detsamma.34

 

Som en kontrast till denna syn vill jag kort nämna den kanadensiske professorn Frank Smith 

som skriver om ”det fonetiska misstaget.”35 Han förhåller sig kritisk till ett fonetiskt 

inlärningssätt och menar att eftersom det finns fler ljud än bokstäver är det fonetiska systemet 

inte så lätt som det låter. På grund av att stavningssystemet är så komplext måste barnet i vilket 

fall ha hela eller delar av ordet i minnet, menar Smith.36 Hans poäng är ”att det bara är genom 

                                                 
28 Ibid. s. 121 
29 Ibid. s. 124 
30 Ibid. s. 69 
31 Ibid. s. 69 
32 Sue Carless, Robert Savage och Morag Stuart. “The effects of rime- and phoneme- based teaching delivered 
by Learning Support Assistants”. Journal of Research in reading, 26 (2003): 227 
33 Ibid. s. 229 
34 Ibid. s. 211 
35 Frank Smith, Läsning, (Stockholm: Liber, 2003), 66 
36 Ibid. s. 66-67 
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att läsa som barn lär sig att läsa.”37 Om barn har intressanta texter som de förstår runt omkring 

sig, så kommer de att lära sig läsa, anser Smith.38

 

Jag lämnar debatten kring vilket som är det bästa sättet att undervisa i läsning och skrivning 

och inriktar mig nu på en ståndpunkt som vuxit fram hos forskare gällande barns läs- och 

skrivinlärning. Från att tidigare ha varit inriktad på barnets prestationer har fokus i 

lärandeprocessen alltmer flyttats till hur undervisningen ser ut och hur lärare undervisar. Nedan 

presenteras det synsätt som verkar vara det rådande bland forskare inom läs- och skrivområdet. 

 

 

Alla kan lära sig läsa och skriva39

Professor (of Education), Marie Clay, har ägnat en stor del av sitt liv åt att forska och 

vidareutveckla utbildning på Nya Zeeland. Hon har skrivit många vetenskapliga artiklar och 

gett ut flera böcker om läsning och skrivning.40 Hon är kanske mest känd för sin utveckling av 

Reading Recovery vilket består av en serie lektioner som är specialdesignade för att hjälpa de 

elever som har extra svårt att lära sig läsa.41 Sherri L. Horner och Evelyn A. O’Connor skriver 

i en artikel att Clay ser på läs- och skrivförmåga (literacy) ur ett utvecklingsperspektiv.42 De 

beskriver vidare hur Clay ser på lärandet som en resa som börjar i det okända och så 

småningom slutar i ett kunnande. För de barn som har svårt att klara denna resa själv 

tillsammans med den vanliga vägledningen från lärare och föräldrar, berättar Horner och 

O’Connor, har Clay utvecklat Reading Recovery. Lärarna utgår där ifrån barnets nuvarande 

styrkor och behov och ger barnet strategier och redskap att använda på vägen till att bli 

självstyrande läsande och skrivande individer.43

 

I en av Clays senaste böcker An observation survey, skriver hon att de flesta barn kan lära sig 

läsa och skriva, om omständigheterna för lärande är de rätta för barnet. Hon lyfter fram tre 

skiften i kunskapen om lärandet som förklarar varför våra förväntningar på att fler barn än 

tidigare kan ha framgång i läsning och skrivning har ökat. Det första handlar om att vi idag 
                                                 
37 Ibid. s. 7 
38 Ibid. s. 7 
39 Detta påstående är även titeln på Ingvar Lundbergs bok som redovisas nedan 
40 http://www.readingrecovery.org/sections/reading/marieclay.asp 2007-04-19 
41 http://www.readingrecovery.org/pdfs/OnetoOneBrief06.pdf 2007-04-19 
42 Sherri L. Horner och Evelyn A. O’Connor, “Helping beginning and struggling readers to develop self-
regulated strategies: A Reading Recovery example”. Reading and Writing Quarterly, 23:1 (2007): 98 
43 Ibid. s. 99 
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även räknar erfarenheter som kunskap, och att det som vi tidigare räknat som naturlig 

intelligens är inlärt i en process av kognitiv utveckling. Det andra handlar om att synen på 

intelligens har förändrats; man mäter inte längre intelligens efter vad en person presterar. Det 

tredje handlar om hur det numera är känt att hjärnan anpassas efter vad en person lär sig och 

inte tvärtom. Vi skapar nya vägar och möjligheter genom att lära oss saker.44  

 

Den svenske professorn Ingvar Lundberg menar även han att alla kan lära sig läsa och skriva. 

I sin bok Alla kan lära sig läsa och skriva beskriver Lundberg barns läsinlärningsprocess på 

ett enkelt och tydligt sätt. Han säger bland annat att ”Det gäller att göra barnen medvetna om 

skillnaden mellan samtal och skrift”45 och fortsätter med att beskriva på vilket sätt ett barn 

kan lära sig läsa. Om vi utifrån detta utgår från att denna uppfattning att alla kan lära sig läsa 

och skriva är den numera generella uppfattningen bland forskare i världen blir frågan istället: 

hur ska alla barn lära sig läsa och skriva? Och när är den bästa åldern att börja? Frågan om 

hur har under årtionden forskats och funderats kring46 och forskare har kommit fram till olika 

metoder och grundläggande synsätt av vilka några har presenterats här tidigare. Som ett 

försök till svar på frågan när vill jag visa Bente Eriksen Hagtvets diskussion. Hon menar att 

pedagoger tidigare avsiktligt väntat med att låta barnen lära sig läsa och skriva tills de 

kommer upp i skolåldern. Hon beskriver hur denna syn sedan har ändrats i Skandinavien och 

hur man numera ser skriftsspråksstimulering som en självklarhet även på förskolan. Frågan 

landar dock än en gång i hur det ska gå till.47  

 

Debatten som är redovisad ovan uppkom som ett resultat på denna fråga och diskuteras 

fortfarande bland lärare och forskare över världen. Ett djupare svar på hur läs- och 

skrivundervisningen bör gå till har inte sin plats i denna uppsats. Fokus kommer närmast att 

riktas på hur läs- och skrivundervisningen faktiskt går till på en skola i England. Som en 

bakgrund till det resultat som nedan kommer att visas vill jag ge en övergripande beskrivning 

av hur det engelska skolsystemet är uppbyggt. 

 

 

                                                 
44 Marie Clay, An observation survey of early literacy achievement, (Auckland: Heinemann Education, 2002), 
17-18 
45 Ingvar Lundberg, Alla kan lära sig läsa och skriva, (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 17 
46 Se vidare Clay, 2002 och Lundberg, 2006 
47 Bente Eriksen Hagtvet, Språkstimulering, del 1: Tal och skrift i förskoleåldern, (Stockholm: Natur och Kultur, 
2004), 10 
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Den engelska skolans organisation 

I England följer alla barn mellan 5 år och 14 års ålder något som kallas för The National 

Curriculum (NC). Englands NC styr vilka ämnen som ska läras ut. Detta är uppdelat i olika 

steg där det första steget motsvarar åldrarna 5 till 7 år. Det andra steget motsvarar åldrarna 7 

till 11 år, det tredje åldrarna 11 till 14 och det fjärde åldrarna 14 till 16. De olika stegen kallas 

för Key Stages. I slutet av de tre första stegen gör alla barn i England prov där de får visa vad 

de har lärt sig under det gångna steget. Lärarna använder sedan resultaten, tillsammans med 

resultat från övrig undervisning, för att bestämma vilken nivå eleven ska arbeta på. På proven 

finns inga betygsskalor, utan varje elev får istället en nivå som passar honom eller henne. Det 

finns totalt åtta nivåer i systemet.48  

 

I Handbook for primary teachers in England finns den engelska läroplanen, the National 

Curriculum, med. Det är ett 150 sidor långt häfte som beskriver vad undervisningen ska 

innehålla och som redogör för målen i de olika åldersgrupperna. I förordet kan läsas: 

 
”Getting the National Curriculum right presents difficult choices and 

balances. It must be robust enough to define and defend the core of 

knowledge and cultural experience which is the entitlement of every pupil, 

and at the same time flexible enough to give the teachers the scope to build 

their teaching around it in ways which will enhance its delivery to their 

pupils.”49

 

Handboken fortsätter att berätta hur fokus i NC bland annat är att säkerställa att elever från 

tidig ålder utvecklar en väsentlig läs- och skrivförmåga (literacy) som de behöver för att 

kunna lära.50 NC gäller alla elever som går på skolor som är så kallade community schools 

eller foundation schools, även specialskolor är inräknade och likaså frivilligt understödda och 

frivilligt drivna skolor.51  

 

NC är organiserad för att passa de fyra nyckelstegen och behandlar ämnen som engelska, 

matematik, vetenskap, design och teknologi, informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT), historia, geografi, språk, konst och design, musik, fysisk utbildning (idrott och hälsa) 

                                                 
48 http://www.qca.org.uk/12818_13019.html 2007-04-18 
49 Department for Education and Employment (DfEE) - Qualifications and Curriculum Authority (QCA), 
Handbook for primary teachers in England, (London: Stationery Office, 1999), 3 
50 Ibid. s. 3 
51 Ibid. s. 16 
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samt ett nytt tillägg: medborgarskap. Nytillskottet handlar om demokrati och att varje elev ska 

lära sig hur man behandlar varandra väl, det vill säga: hur man är en god medborgare.52 I 

varje ämne finns riktlinjer för vad varje elev ska lära sig och mål för vad de ska ha uppnått vid 

en viss ålder.53 I ämnet engelska, vilket är i fokus i denna studie, finns ytterligare tre 

uppdelningar: 1) Talande och lyssnande; 2) Läsning, och 3) Skrivning. Inom varje område 

finns kunskapsmål uppsatta under rubriker som till exempel ”Lässtrategier”, ”Läsa för 

information”, ”Litteratur” och så vidare.54 Där står beskrivet både vad som ska undervisas och 

vad eleven ska kunna.55

 

Som ett komplement till NC har den brittiska regeringen arbetat fram the National Literacy 

Strategy (NLS), vilket är en strategi för lärare som undervisar i engelska. Den är menad som 

en hjälp i planering och undervisning. NC och NLS har mycket gemensamt men NLS är till 

skillnad från NC inte ett lagstadgat dokument. 56 NLS är ett slags arbetsschema och en 

läroguide i läs- och skrivförmåga (literacy) och innehåller en stor del förslag till hur lärare kan 

arbeta med språklig medvetenhet och tal- och lyssningsarbete. Den är utformad för att lära 

elever att använda en slags standardengelska för att de ska kunna ”läsa och skriva med 

självförtroende, flyt och förståelse i en full bredd av textgenrer”57 (fritt översatt). Primary 

English: Teaching Theory and Practice förklarar NLS med orden: “NLS är ett textcentrerat 

program med fokuserade mål på text-, menings- och ordnivå som utvecklar språkbruk, 

språkstudier och lärande genom språk”58 (fritt översatt). 

 

Ett begrepp som kommer igen i styrdokumenten och som är något som man i England strävar 

efter är Standard English. Därför ska jag ägna några rader åt att förklara detta. Begreppet 

Standard English beskriver den nivå av engelska som de flesta vuxna, utbildade människor i 

England använder. Det är inte mätbart och är därför svårt att definiera. Det handlar dock om 

att kunna använda en speciell sorts grammatik, ordförråd och stavning. Denna 

standardengelska kan talas i olika dialekter och har därför inget särskilt uttal.59 Ett exempel på 

                                                 
52 Ibid. s. 16 
53 Ibid. s. 17 
54 Dessa begrepp är fritt översatta från engelskan. 
55 Ibid. s. 44ff 
56Jane Medwell, George Moore, David Wray och Vivienne Griffiths, Primary English: Knowledge and 
Understanding, (Glasgow: Learning Matters Ltd, 2004). 3 
57 Ibid. s. 5 
58 Jane Medwell, David Wray, Vivienne Griffiths, Hillary Minns, Elizabeth Coates, Primary English: Teaching 
Theory and Practice, (Glasgow: Learning Matters Ltd, 2004), 18 
59 Jane Medwell, George Moore, David Wray, Vivienne Griffiths, Primary English: Knowledge and 
Understanding, (Glasgow: Learning Matters Ltd, 2004), 6 
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standardengelska är det som talas i nyheterna på TV. Standardengelskan behövs för att kunna 

förstå olika sorters information och används i situationer där tydlighet och allmän förståelse 

krävs.60 I Storbritannien strävar man efter att alla barn ska kunna använda denna standard i 

skrivning och i de talsituationer där det behövs.61 I det dagliga talet används dock en 

blandning av standardengelska och någon slags lokal variant av engelska.62

 

I september 1998 introducerades av den brittiska regeringen en slags läs- och 

skrivundervisningstimme, en så kallad Literacy Hour, som en del av the National Literacy 

Strategy. Den infördes över hela landet för att kunna lyfta elevers läs- och skrivförmåga. 

Målet var att varje elev efter de nationella proven i Key Stage 2 skulle nå upp till målen som 

var utsatta för deras ålder.63 Forskare på University of Plymouth, UK, skriver i en artikel om 

de framsteg som gjorts i klassrum där lärare använt sig av en daglig Literacy Hour. 64 De 

beskriver hur denna timme är organiserad i olika pass där femton minuter ges åt undervisning 

i helklass då lärare och elever arbetar med fokus på texter. I ytterligare femton minuter arbetar 

de på menings- och ordnivå. Följande tjugo minuter ägnar läraren åt läsning med en mindre 

grupp barn medan övriga barn arbetar självständigt. Läraren samlar klassen igen under de 

sista tio minuterna av lektionen, och ser tillsammans tillbaka på vad barnen lärt sig under 

timmen. 65 Forskarna beskriver de tjugominutersperioder där läraren undervisar en liten grupp 

barn i läsning eller skrivning medan resten av klassen arbetar självständigt, som ett av 

nyckeldragen i Literacy Hour.66 Denna del av lektionen består av så kallat ”guided work”, det 

vill säga väglett arbete, och anses av forskarna som författat artikeln vara en viktig del. Enligt 

forskarna är det många lärare som inte tar vara på denna viktiga del av lektionen utan istället 

använder detta tillfälle till att gå runt bland barnen och hjälpa dem enskilt. Detta, menar 

forskarna, leder till att barnen i dessa klasser får svårare att arbeta självständigt, vilket i sin tur 

gör det besvärligare för läraren att sitta ner med en liten grupp barn. 67 Forskarna kommer 

fram till slutsatsen att det sätt som läraren arbetar på är avgörande och menar att det sätt på 

vilket läsningsstrategin lärs ut spelar en utslagsgivande roll för hur resultatet kommer att bli. 

Resultatet från forskarnas studie visar att barn kan göra framsteg i läsning under the Literacy 

                                                 
60 Ibid. s. 7 
61 Ibid. s. 7 
62 Ibid. s. 7 
63 Ros Fisher, Maureen Lewis och Bernie Davis. “Progress and performance in National Literacy Strategy 
classrooms “. Journal of Research in Reading, 23 (2000): 256 
64 Ibid. s. 256 
65 Ibid. s. 260 
66 Ibid. s. 260 
67 Ibid. s. 263-264 
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Hour och de menar att i de klassrum där läraren har använt sig helt och hållet av denna 

strategi har även barnens skrivning förbättrats.68

 

Olika undersökningar och studier har gjorts beträffande skolundervisningen i England. En av 

dessa är den internationella undersökningen PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) som gjordes år 2001. Mary Hilton skriver att England enligt dessa resultat är 

tredje bäst i världen. Hon är dock försiktig med att ta dessa resultat som de är. Hilton menar 

att de engelska resultaten i PIRLS-testen kan vara av svag validitet jämfört med andra länder, 

delvis på grund av att barn från alla sorters skolor inte var representerade.69 En annan 

anledning, menar Hilton, är den att barnen i England skulle ha ett visst försprång i 

provskrivandet eftersom PIRLS-testen är utformade på samma sätt som Englands nationella 

prov.70 Det kan därför inte bevisas att standarden i Primary English har höjts de senaste åren, 

anser Hilton.71 Liz Twist, Michaela Gnaldi, Ian Schagen och Jo Morrison använder sig också 

av PIRLS’s resultat i sin artikel men ser den i ett annat ljus.72 De fokuserar på attityder till 

läsning i England och ställer sig frågan: Har attityden till läsning sjunkit bland engelska barn? 

Jämfört med de 34 länder som var med i undersökningen gjorde de engelska eleverna mycket 

bra ifrån sig.73 Samtidigt ser Twist med flera tecken på att attityderna till läsning har blivit 

sämre, men menar också att attityder hos små barn är svåra att mäta.74  

 

 

Metod 

Från allra första början var denna studie bara en tanke. Jag formulerade i ord vad jag ville få 

fram och fick på det sättet en tydligare bild av vad syftet skulle vara. Jag diskuterade med 

lärare på universitetet och efter klartecken från dem började processen. Nedan kommer jag att 

redovisa hur min studie gick till. 

 

 
                                                 
68 Ibid. s. 265 
69 Mary Hilton. “Measuring standards in primary English: issues of validity and accountability with respect to 
PIRLS and National Curriculum test scores”. British Educational Research Journal, 32 (2006): 829 
70 Ibid. s. 832 
71 Ibid. s. 834 
72 Liz Twist, Michaela Gnaldi, Ian Schagen och Jo Morrison. “Good readers but at a cost? Attitudes to reading in 
England”. Journal of Research in Reading, 27 (2004) 
73 Ibid. s. 387 
74 Ibid. s. 399-400 
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Tillvägagångssätt 

När jag visste vilket fokus min studie skulle ha skrev jag ett brev till en skola i England som 

jag hade kontakt med sedan innan. Då det på grund av olika omständigheter inte passade att 

jag utförde studien på den skolan skrev jag till ytterligare sex skolor (se bilaga A) varav en 

svarade. I svaret skrev rektorn att jag för att göra observationer bland barn i England behöver 

en så kallad CRB (Criminal Records Bureau) clearance, ett slags intyg från det nationella 

brottsregistret. Jag hade ett sådant sedan tidigare, vilket gjorde det möjligt för mig att få 

komma. Rektorn gav mig adresser till de två lärarna som var specialister på läs- och 

skrivinlärning på skolan samt till den lärare som samordnar volontärer och studenter. Jag 

skrev ett brev till dessa för att introducera mig närmare och beskriva lite djupare vad besöket 

och studien skulle gå ut på. Jag skrev även ett brev formulerat till föräldrarna (se bilaga B) 

som jag kopierade upp för att ta med mig på resan. I samband med detta förberedde jag de 

frågor jag skulle ställa till lärarna och barnen (se bilaga C och D). 

 

När jag gjorde mina frågor utgick jag från syftet med uppsatsen, nämligen att ta reda på hur 

läs- och skrivundervisningen kan gå till på en engelsk skola. Till en början skrev jag ner en 

stor mängd frågor som jag ansåg vara intressanta att få svar på. Jag tog hjälp av boken Den 

kvalitativa forskningsintervjun skriven av Steinar Kvale75, och strukturerade om och 

omformulerade mina frågor för att få dem så enkla och tydliga som möjligt. Jag plockade bort 

frågor som inte direkt skulle bidra till att besvara studiens syfte och behöll frågor som jag 

ansåg vara värdefulla för studiens resultat. Kvale skriver att ”ämnet för den kvalitativa 

intervjun är den intervjuades livsvärld och hennes relation till den”.76 Han skriver också om 

att intervjuaren ska försöka få fram mångsidiga beskrivningar av olika områden i den 

intervjuades liv. Han menar att det är viktigt att denna typ av intervju får vara fri och inte 

orubbligt bunden till ett visst antal frågor. Fokus i intervjun är istället ett övergripande tema.77 

Jag såg därför mina frågor som en utgångspunkt och ett stöd för intervjun, men vill inte låta 

frågorna hindra ett givande samtal kring det bestämda temat. 

 

I min studie använde jag ett kvalitativt forskningssätt då det skulle ge möjlighet att dyka 

djupare ner på en särskild plats för att se hur en viss grupp människor har det i sin vardag. 

Inom den kvalitativa forskningen finns olika metoder att använda sig av, däribland etnografi 

                                                 
75 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 2006) 
76 Ibid. s. 35 
77 Ibid. s. 34ff 
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och kvalitativa intervjuer.78 Alan Bryman som skrivit boken Samhällsvetenskapliga studier, 

beskriver etnografi med orden: ”Forskaren engagerar sig då i en social miljö under en viss tid 

för att observera och lyssna i syfte att få en bild av den kultur som en social grupp 

uppvisar”.79 En sådan observation sker ofta under en längre tid, medan min studie endast 

varade i fyra dagar. Min studie kan därför sägas vara etnografiskt inspirerad. Bryman visar 

också att det är vanligt att forskare använder sig av både etnografi och kvalitativa intervjuer i 

en undersökning.80 Dessa två är utgångspunkten i denna studie. 

 

 

Etiska överväganden 

När forskning bedrivs är det viktigt att göra det på ett sätt som gagnar människor och på intet 

sätt gör människor skada. Jag har därför tagit del av de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet gett ut.81 Innan observationerna ägde rum informerade jag lärarna om vad 

studien innebar och jag bad om tillåtelse att få observera och anteckna under deras lektioner, i 

enlighet med det informationskrav och det samtyckeskrav som Vetenskapsrådet ger i sin skrift 

Forskningsetiska principer.82 Samtycke inhämtades även från de föräldrar vars barn jag 

intervjuade. Personliga uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa så som 

konfidentialitetskravet säger.83 Jag försäkrade de berörda att de uppgifter som samlats in om 

enskilda personer endast kommer användas för forskningsändamål och uppfyllde därmed det 

fjärde och sista nyttjandekravet.84

 

Från början skrev jag ett brev till alla föräldrar i år 1 eftersom jag hade tänkt observera barnen 

i klassen. Den ansvarige läraren tyckte dock att det var överflödigt att dela ut dessa till alla. 

Jag hamnade i en form av etiskt dilemma. Jag valde då att inte observera barnen närmare utan 

istället fokusera mina observationer på lärarna och deras undervisning. Det var trots allt 

lärarnas undervisning som var syftet med studien.  Från de föräldrar vars barn jag intervjuade 

fick jag ett skriftligt godkännande.  

 

                                                 
78 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber, 2006), 251 
79 Ibid. s. 251, se även s.277 
80 Ibid. s. 251 
81 www.codex.vr.se 2007-05-22 
82 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf , s. 7, 9, 2007-05-22 
83 Ibid. s. 12 
84 Ibid. s. 14 
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Urval 

När jag kom till skolan hade samordnaren arrangerat så att jag skulle få vara med olika lärare 

och i olika klasser under de fyra dagar som jag skulle vara där. Jag fick full frihet att be vilken 

lärare som helst om en intervju. Lärarna var öppna och frikostiga att dela med sig av sina 

erfarenheter, visade gärna det material som de använde sig av och förklarade vilka riktlinjer 

och styrdokument de hade som utgångspunkt. 

 

I studien intervjuade jag både barn och lärare. De lärare som jag intervjuade står för en bredd 

av erfarenheter inom skolan som jag var på. Jag såg det som positivt att få ta del av så många 

olika slags lärares åsikter och tolkningar inom läs- och skrivområdet som möjligt. Viktigt för 

studien var även att få höra klasslärarnas meningar om hur läs- och skrivundervisningen går 

till i klassrummet dagligen. 

 

Jag intervjuade 7 lärare. Den första jag fick prata med var en Reading Recovery-lärare, 

specialiserad inom läs- och skrivinlärning. Hon hjälpte mig sedan vidare så att jag fick 

möjlighet att intervjua den lärare som var ansvarig för undervisning i engelska som 

andraspråk. Denna lärare tog hand om elever som just kommit från andra länder och inte 

kunde någon engelska. Hon undervisade barnen enskilt för att så småningom, sedan de lärt sig 

de grundläggande orden i språket, slussa tillbaka dem till klassrumsundervisningen. Den 

tredje läraren som jag intervjuade var en så kallad SEN-lärare. SEN står för Special 

Educational Needs och att vara lärare med den beteckningen innebär att undervisa barn i 

behov av särskilt stöd i utbildningen. Jag fick även tillfälle att ställa frågor till en lärare som 

var ansvarig för en blandad grupp barn med inlärnings-, koncentrations- eller 

språksvårigheter. Förutom dessa intervjuade jag också två klasslärare. En av dem var ansvarig 

för en år 1-klass och den andra var ansvarig för en klass i år 2. I år 1 arbetade även en så 

kallad nursery nurse vilket är ungefär detsamma som förskollärare. Henne fick jag också 

möjlighet att intervjua.  

 

Jag intervjuade även fyra barn från år 1. Det var två pojkar och två flickor som var 5 

respektive 6 år gamla. Det passade bra att intervjua dessa barn då de var mitt uppe i läs- och 

skrivinlärningens process. Deras frågor var av ett annat slag än de frågor jag ställde till lärarna 

och syftet var att få en bild av hur barnen uppfattar sin läs- och skrivinlärning. I resultatet 
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redovisas en sammanställning av informanternas svar. De namn som används är fiktiva för att 

garantera personernas anonymitet. Barnintervjuerna finns med i uppsatsen för att ge en bild av 

resultatet av lärarnas läs- och skrivundervisning. 

 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på de platser som fanns tillgängliga för tillfället. Två intervjuer 

genomfördes i biblioteket, två på respektive lärares kontor, två i tomma klassrum samt en i ett 

pratigt personalrum under en lunchrast. Barnintervjuerna genomfördes i korridoren utanför 

klassrummet under lektionstid. Detta på grund av brist på lediga lokaler. Varje intervju 

spelades in på kassettband för att jag som undersökare skulle kunna uppfatta allt som sades 

och kunna gå tillbaka till materialet senare. Jag antecknade även för hand ner stödord av det 

som sades som en säkerhet om kassettbandet skulle förstöras på något sätt. 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberade jag dessa och skrev ner alla ord som sades vid 

dessa tillfällen. Vissa hummanden och andra typer av samtalsstöd från min sida har medvetet 

ignorerats i utskrifterna för att dessa inte ska bli alltför osammanhängande.  

 

 

Genomförande av observationer 

De observationer som ägde rum genomfördes i klassrummen under lektionstid. Jag satt med 

och antecknade vad läraren gjorde och sa. Jag ägnade uppmärksamheten åt vad som 

undervisades och på vilket sätt undervisningen skedde. Under några lektioner fick jag sitta 

med en grupp barn och hjälpa dem med deras uppgifter. Detta gjorde att jag fick en ännu 

tydligare bild av hur lärarna på den engelska skolan arbetar. 

 

 

Sammanställning av material 

Efter datainsamling och transkribering började sammanställningen av materialet och 

uppsatsen började ta form. Litteratur bearbetades, observationer skrevs ner och intervjuerna 

sammanställdes. Litteratur som jag läst kopplades till det jag observerat och fått reda på 

 19



genom intervjuer. Allteftersom uppsatsens struktur blev synlig blev det nödvändigt att 

bestämma på vilket sätt olika saker skulle redovisas. Nedan följer en kort redogörelse för mitt 

tillvägagångssätt under skrivandet. 

 

I uppsatsen är siffertal skrivna med siffror i de fall de står för ålder eller benämning på en 

klass. De gånger som siffertalen står för antal står dessa med bokstäver. När det gäller 

engelska ord står dessa med kursiv stil den första gången de nämns. Sedan skrivs de med 

vanlig stil. Även enskilda bokstäver och språkljud står med kursiv stil. 

 

På flera ställen i uppsatsen handlar texten om lärare och pedagoger. Det ord som är 

återkommande i uppsatsen är ”lärare”. I den del där jag redogör för de observationer som 

gjorts på skolan blandas begreppet lärare med fröken. Detta är ett medvetet val för att ge en 

mer levande bild av hur vardagen ser ut i klassrummen. I skolan jag besökte kallar barnen sina 

lärare för ”miss” vilket är detsamma som svenskans ”fröken”. För att återskapa den stämning 

som blir i ett klassrum där barnen kallar sina lärare för fröken har jag valt att göra så även i 

uppsatsen. I början av varje avsnitt redovisas dock vilken egentlig titel läraren har.  

 

 

Kritisk reflektion 

Mitt val av metod fungerade utmärkt till den typ av studie som jag genomförde. Jag fick 

genom intervjuer och observationer fram svar på de frågeställningar jag hade att utgå från. 

Något som i denna studie kunde ha gjorts bättre gäller främst intervjumiljöerna som vid vissa 

intervjuer var stökiga. På en skola där varje rum används flitigt kan det vara svårt att hitta en 

ostörd plats. Detta gick att lösa i flera av fallen men inte alla. Det är möjligt att vissa av de 

intervjuade blev störda av pågående ljud och av personer som kom in i rummet och avbröt. 

Intervjuresultaten blev trots detta bra och jag kunde använda dessa till sammanställningen. 

 

Eftersom studien är kvalitativ kan generella slutsatser inte dras av hur läs- och 

skrivundervisning i England i allmänhet ser ut. De resultat jag kommer fram till gäller enbart 

den besökta skolan. I uppsatsen kallas denna för ”den engelska skolan”. Med ”den engelska 

skolan” menas endast den skola jag besökte och inte den engelska skolan i allmänhet. 
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Nedan kommer resultatet av de observationer och intervjuer som gjorts att presenteras. Först 

ges en redovisning av hur undervisningen i klassrummen kan se ut på den engelska skolan. 

Sedan följer en sammanställning av de intervjuer som gjordes bland lärare och barn. Här 

redovisas lärarnas syn på läs- och skrivundervisningen och deras sätt att använda de 

styrdokument som finns. En analys och diskussion av resultaten kommer först i slutet av 

uppsatsen. 

 

 

Fyra dagar på en engelsk skola 

I en stadsdel i London, full av engelska hus, små affärer och parker ligger en reslig gråbrun 

tegelbyggnad med detaljer som vittnar om att huset har stått där i många, långa år. Skratten 

och ropen som kommer ifrån gården blir en skarp kontrast till det lite gamla och dystra. 

Likaså de leksaker och klätterställningar som är målade i alla regnbågens färger. Det gamla 

skolhuset har stått här i över 150 år och elever och lärare har kommit och gått. Idag går här 

lite drygt 300 elever i åldrarna 4 till 11 år. Jag kommer till skolan en morgon i april. Det är 

första dagen efter lovet och lärarna samlas i personalrummet. På skolan finns drygt 30 

anställda som jobbar med olika uppgifter. Där finns klasslärare, lärarassistenter, rektor, 

assisterande rektor, sekreterare, stödlärare, andraspråkslärare och så vidare. Skolan är statligt 

driven men är samtidigt understödd av den katolska kyrkan som ligger i närheten.  

 

På skolans bottenplan ligger biblioteket. Ett hörn av det bokfyllda rummet är avskärmat med 

hyllor och är inrett med två små bord och stolar. På väggarna sitter planscher med alfabetet 

och vanliga bokstavskombinationer. Till varje bokstav och ljud finns färggranna bilder. 

Scheman och olika lästips sitter också uppe. I det lilla utrymmet finns även plats för en white 

board-tavla som står på ett litet stativ. Den är full av magnetbokstäver i olika färger. Ovanför 

ett av de små borden finns hyllor med tidskriftssamlare som var och en har ett namn på sig. 

En annan hylla är full av små tunna böcker med mjuka pärmar.  

 

Denna första morgon blir jag visad till detta lilla utrymme och jag får tillfälle att observera 

den lärare som arbetar med barn som har svårt i sin skriftspråkliga utveckling. Hon arbetar 

efter den modell som Marie Clay arbetat fram och som kallas Reading Recovery. Läraren 

håller till i det lilla utrymmet i biblioteket och varje dag träffar hon där åtta barn. Barnen 

kommer och sätter sig vid det lilla bordet bredvid läraren för att få träning en halvtimme var.  
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En halvtimme med Reading Recovery 

En pojke från år 1 kommer in och sätter sig vid bordet. Han är 5 år gammal och jag väljer här 

att kalla honom för Colin.85 Läraren håller fram ett antal av de små böcker som hon plockat 

ner från hyllan. Colin får välja en som han öppnar och läser högt. Han läser på så gott han 

kan. Det blir något stötigt. ”Sound as if you were talking” uppmuntrar fröken och visar hur 

han kan läsa med inlevelse. Colin gör ett nytt försök och fröken ger beröm. Han läser på och 

märker att det blev fel på ett ställe. Colin går tillbaka och ser efter att han läst rätt. Fröken 

passar på att ge beröm för att han var uppmärksam och upptäckt felet helt själv. Sedan får 

Colin en ny bok att läsa. Den här boken har han läst förut men det var längesen han var i 

skolan på grund av lovet. Den här gången får han läsa alldeles själv. Fröken sitter bredvid 

med papper och penna och gör ett så kallat running record där hon gör ett streck för varje rätt 

ord och skriver ner de ord som blir fel. När Colin är färdig får han beröm av fröken som går 

tillbaka i texten till de ställen som han först kört fast vid men sedan klarat ut. Sedan får han gå 

till tavlan med magnetbokstäverna där han får sortera ut tre olika bokstäver och lägga dem i 

rätt grupper. Fröken ber Colin att skriva ett av de ord som han tidigare hade läst i boken. Han 

skriver ordet ”get” (sv. få) med magnetbokstäver. Fröken visar hur han kan få fram olika ord 

genom att byta ut den första bokstaven i ordet. Han läser orden när fröken byter bokstäver: 

pet, let, set, met och bet. Därefter skriver han dem med en penna.  

 

Tillbaka vid bordet får Colin läsa så kallade high frequency words. Det är ord som är ofta 

förekommande i det engelska språket. Många av dessa ord är ord som inte stavas precis som 

de låter, till exempel the, then och when. Han läser dem snabbt och är sedan redo att skriva i 

sin skrivbok. Han får bestämma vad han ska skriva och skriver om vad som hände under 

lovet. Han fastnar på ordet went och fröken visar hur han kan göra rutor, en ruta för varje 

bokstav, för att sedan lyssna efter ljuden i ordet och skriva en bokstav i varje ruta. Ett annat 

ord som ställer till problem är lovely. Efter att ha frågat Colin om han vet hur man skriver love 

visar fröken hur han ska göra. Där han hade skrivit lv, sätter fröken in ett litet o och de sista 

bokstäverna -ely. När Colin är färdig med sin mening skriver fröken ner den på en 

pappersremsa. Hon låter honom läsa medan hon klipper isär orden från varandra. Fröken 

                                                 
85 Colin är samma pojke vars intervjuresultat presenteras senare i uppsatsen. Jag fick av hans mamma tillåtelse 
att observera och intervjua honom. 
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skriver meningen på ett kuvert som hon sedan stoppar orden i. Dem får Colin ta med hem för 

att öva på. Han går till tavlan igen och får öva sig att skriva ordet went vilket var det high 

frequency-ord som han hade fastnat vid tidigare. Han skriver och suddar, skriver och suddar. 

Fröken förklarar för mig att det finns teorier som säger att man måste skriva ordet fjorton 

gånger för att det ska fastna. Hon plockar fram en liten sandlåda där Colin får skriva samma 

ord med fingret några gånger. Sedan är det dags för introduktion av en ny bok. Fröken 

berättar kort vad boken handlar om och går igenom de svåra ord som finns. Colin läser hela 

boken högt. Fröken stoppar den sedan i hans plastficka och han får välja en annan bok att ta 

med sig hem. 

 
 

Högläsning och läsläxor i år 1 

Senare under dagen besöker jag Colins klass under en lektion. I klassen går 29 barn i åldrarna 

5 till 6 år. De sitter placerade vid tre låga bord och läraren och förskolläraren har placerat sig 

så att de kan hjälpa till. Några barn arbetar med matematik medan en grupp har högläsning 

med förskolläraren. De fyra barnen i gruppen har precis plockat fram sina små böcker. Fröken 

pratar med barnen om boken och låter dem sedan läsa tillsammans. Fröken uppmuntrar och 

pekar när hon förklarar ord. Hon visar barnen hur de kan förstå vad som står genom att titta på 

bilderna och pekar sedan på orden igen. När det blir dags för en introduktion av en ny bok 

tittar de tillsammans på bilderna. Fröken pekar på orden och läser tillsammans med barnen. 

Hon bygger upp en spänning i berättelsen genom att ställa frågor och skoja med barnen. När 

de kommit till näst sista sidan stänger hon boken och säger att slutet får barnen ta reda på när 

de kommer hem. Det blir höga protester men motivationen hos barnen går inte att ta miste på. 

Varje dag får barnen med sig en bok att läsa hemma. Föräldrarna får skriva hur läsningen gick 

i ett särskilt häfte som kallas Reading Record. Den här dagen är jag säker på att alla barnen 

läser sin läxa. 

 

I en annan läsgrupp introduceras en annan bok. Den har lite svårare text i sig. Även här 

presenteras boken med nyfikenhet och glädje. Fröken får berättelsen att verka jättespännande 

genom att ställa undrande frågor. Hon delar ut böckerna och säger att hon vill veta vad den 

handlade om för hon hade själv inte hunnit läsa den. Förskolläraren förklarar för mig att 

barnen är indelade i fem grupper beroende på hur de läser. Varje grupp har en färg. På sitt 

Reading Record-häfte sitter ett litet klistermärke med gruppens färg på. Varje grupp läser 
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böcker på olika nivåer. I år 1 finns det sexton olika nivåer att välja mellan. Målet är att alla 

barnen ska kunna läsa böcker på nivå 16 när de lämnar år 1. 

 

 

Literacy hour i år 1 

Nästa dag är jag i år 1 igen. Morgonen börjar med upprop. Läraren pratar med barnen som 

sitter framför henne på mattan. De pratar om vilken dag det är och sjunger en sång om 

veckodagarna för att påminna sig om ordningen. De pratar om vädret och vilket datum det är, 

ber en bön och sjunger en sång. Sedan är det dags för Literacy Hour. Barnen sitter kvar på 

mattan när fröken går igenom ljudet wh på den elektroniska tavlan.86 De lyssnar på ljudet. H 

hörs inte, men är fortfarande viktig säger fröken. Hon visar upp en bild på valar och pratar om 

ordet whale. Hon pratar om de olika ljuden i ordet och förklarar att bokstaven e är magisk i 

det här ordet. Den gör att a låter ”ey”. Fröken ber barnen att nämna ord med wh i sig. Hon 

skriver ner förslagen på tavlan och de lyssnar noga tillsammans på varje ord. Fröken delar ut 

en stencil med valar på. Barnen får i uppgift att rita saker som börjar på wh. I samtalet med 

barnen kommer hon spontant in på grammatik och de pratar om att substantiv är saker som 

går lätt att rita. 

 

En grupp barn får sätta sig tillsammans med förskolläraren för att få extra stöd. Förskolläraren 

arbetar efter något som kallas early literacy support där man övar meningsbyggnad, avstånd 

mellan ord och så vidare. Man brukar fokusera särskilt på ett eller några ord. Varje gång utgår 

läraren från en bok som har ett lätt språk och ofta är upprepande. Även här gör förskolläraren 

det intressant genom att skoja med barnen. Vid ett tillfälle stannar hon upp och pratar om 

meningsbyggnaden. Hon pekar på frågetecknet och frågar barnen om de vet vad det heter. De 

pratar om när man använder ordet is och när man använder ordet are. Läraren visar att man 

kan dra slutsatser av bilderna. Hon låter barnen läsa högt och förklarar att om hon får en 

anledning att säga ”wow” så kommer de få en stjärna. Boken handlar om en magisk penna, så 

fröken spelar vidare på det och säger att de nu ska ta fram sina magiska pennor och stava. Hon 

plockar fram små white boards i miniatyr och ger till vart och ett av barnen. Fröken skriver 

orden where och here på sin tavla och visar på likheten mellan dem. De lyssnar på orden och 

                                                 
86 Istället för en vanlig white board är varje klassrum försett med en elektronisk ”white board” som är kopplad 
till en dator. På den kan läraren välja att skriva med en slags elektronisk penna eller skriva direkt på datorn så att 
det syns på tavlan. 
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barnen får skriva dem flera gånger. Läraren har förberett textremsor, med meningar från 

boken, som hon tar fram och låter barnen skriva av på sina tavlor. Det ska vara fint och 

noggrant och med mellanrum mellan orden. Fröken påminner om stjärnorna och berömmer 

barnen när de skriver fint. Barnen får en till remsa med fortsättningen av den första meningen. 

När de har skrivit den meningen tar fröken bort remsorna och låter barnen skriva hela 

meningen utantill. De skriver den många gånger och tävlar om vem som kommer först, eller 

rättare sagt vem som inte kommer sist. ”Who’s the weakest link?” säger fröken. När barnen 

övat några gånger på tavlan delar fröken ut barnens skrivböcker och ber dem att skriva 

meningen där så fint de kan. Fröken tycker att alla gör bra ifrån sig och det delas ut stjärnor 

och glada gubbar till alla.  

 

 

Reception class 

En morgon sitter jag med i klassrummet där 4- och 5-åringarna går. Denna klass kallas 

reception class och är en slags förberedelse inför år 1. Reception betyder mottagning. I denna 

klass går tjugotvå barn och här är för tillfället fyra lärare närvarande. Det är klassläraren, 

lärarassistenten, en personlig assistent till ett av barnen samt en lärarstudent. Barnen sitter 

samlade på mattan framme vid tavlan och det är lärarstudenten som håller i lektionen. Även 

här börjar dagen med literacy hour. Lärarstudenten tar upp närvaron och berömmer de barn 

som sitter fint. De sjunger en sång tillsammans och går igenom veckodagarna. De lyssnar 

efter ljuden i Wednesday och Thursday och sätter upp små bilder samtidigt som de pratar om 

vad som ska hända under dagen. Lärarstudenten gör rörelser med barnen som de får härma 

efter. När de satt sig igen visar hon bilder på olika ljud. På en bild är ett tåg målat med ett lok 

som låter choo choo. Med stor stil står bokstäverna ch. Barnen får säga ljuden allteftersom 

fröken håller upp bilderna.  

 

Klassläraren berättar för mig att i reception class arbetar de mycket med ljuden genom att 

följa ett utarbetat material som kallas Jolly Phonics. Det är upplagt så att barnen ska lära sig 

ungefär tre ljud i veckan och till varje ljud finns det en rörelse som barnen övar in. En av de 

första bokstäverna som barnen får lära sig är S. Då rör de handen som om den är en orm som 

slingrar fram samtidigt som de låter: sssss… När de lär sig A låter de fingrarna krypa upp för 

armbågen som om det var myror (eng. ants), samtidigt som de säger: a, a, a. Lärarna går 

igenom de olika ljuden efter ett särskilt upplägg där s kommer först, sedan a, t, i, p, n och så 
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vidare. Till varje ljud finns förutom en egen rörelse även en sång och en bild. Till materialet 

följer också olika figurer eller karaktärer som barnen får ”lära känna”.  

 

Tillbaka på mattan berättar lärarstudenten att hon har hittat ett roligt spel som har med 

bokstäver att göra. Det är ett dataspel där man ska forma ord med hjälp av bokstäver. Innan 

spelet sätts igång finns det möjlighet att välja vilket ljud som ska vara utgångspunkten. 

Lärarstudenten sätter igång spelet som visas på den elektroniska tavlan. De första orden 

formas med hjälp av tre bokstäver och alla har bokstaven I i mitten. Lärarstudenten lyssnar 

efter ljuden tillsammans med barnen och gör tillhörande rörelser. Därefter delas barnen in i 

grupper. Varje grupp har ett eget namn. En grupp får uppgiften att forma bokstäver i play 

doo-deg, några andra målar bokstäver i vattenfärg medan några metar bilder med hjälp av 

magnetförsedda fiskespön. Bilderna ska de sedan passa ihop med ord som är skrivna på lappar 

och ligger utbredda på en matta. Klassläraren hjälper barnen att lyssna efter ljuden och frågar 

efter om de vet hur ljudens bokstav ser ut. Till sin hjälp använder de inplastade ark med 

alfabetet på.  

 

Även i reception class samlar lärarna barnen i läsgrupper. Denna förmiddag sitter läraren med 

och lyssnar på barnen. Läraren ber barnen ta upp sin Reading Record-bok ur väskorna och ser 

efter om föräldrarna har skrivit i kommentarer. Barnen har även varsin bok som de läst 

tidigare. Hon frågar barnen vad berättelsen handlar om och var berättelsen äger rum. Läraren 

ber barnen peka på titeln och läsa tillsammans. Hon fortsätter att ställa frågor om handlingen i 

boken och ber sedan barnen att peka med fingret i texten samtidigt som de läser högt. En bit 

in i texten stannar läraren barnen och ber dem att peka på ordet ”dig” (sv. gräva). Hon ber 

barnen att ljuda ut ordet. Läraren förklarar för mig hur de använder sig av Jolly Phonics och 

hur barnen lär sig olika ljud tillsammans med olika rörelser för att sedan lära sig att sätta ihop 

ord på det sättet. Läraren ber sedan barnen att läsa med inlevelse och visar hur det kan gå till. 

”Låt oss ta reda på vad som händer sen”87, säger hon och uppmuntrar barnen att läsa vidare. 

När barnen är färdiga med sin läsning fyller läraren i de Reading Record-böcker som 

föräldrarna inte fyllt i. Hon berättar för mig att läsning i grupp är bra på många sätt, men att 

det inte är bra för alla. Vissa barn skulle behöva mer individuellt lärande. Trots att grupperna 

är indelade i olika läsnivåer finns det de som behöver mer utmaning än vad de får i gruppen 

medan andra behöver mer hjälp. Som det ser ut nu så får de barn som har det allra svårast med 

                                                 
87 Fritt översatt från engelska till svenska. 
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läsningen individuell tid med läraren där de sitter ner och ”läser” en bok med bara bilder. Då 

utgår de från bilden och samtalar kring handlingen i boken.  

 

Literacy group 

En sen förmiddag får jag tillfälle att vara med på en lektion där de elever som behöver öva lite 

extra på matematik och engelska befinner sig. Barnen i den här gruppen är mellan 7 och 8 år 

gamla och har inlärnings-, koncentrations- eller språksvårigheter. Den här dagen är det 

grammatik på schemat och läraren står framme vid tavlan och pratar om hur man kan sätta 

ihop meningar. Hon undrar om barnen kommer ihåg vad det ord kallas som beskriver ord som 

binder ihop meningar, till exempel och, men, därför att och så vidare. Hon pekar på en skylt 

som hon satt upp och påminner om att det kallas ”connectives” (sv. konnektiv).  Hon pratar 

med klassen och diskuterar fram och tillbaka. Läraren har förberett meningar som hon plockar 

fram och håller upp. Hon visar en skylt där det står: ”Today the sun is shining.” På en annan 

står det: ”I don’t like cabbage.” Läraren låter barnen diskutera med varandra och komma fram 

till vilka meningar som passar ihop och vilket konnektiv som är det mest passande. Hon delar 

ut meningar till barnen och ber dem komma fram och ställa sig så att alla ser. Sedan laborerar 

de med meningarna och tittar på hur de kan se ut på olika sätt och hur innebörden i meningen 

ändras beroende på meningens form. När genomgången är färdig delar läraren ut arbetsblad 

till barnen som de får jobba med vid borden. Vid ett av borden sätter sig läraren och arbetar 

vidare lite extra med att läsa och att forma meningar. Hon låter barnen forma meningar för att 

sedan sätta upp dem på ett stort färgat papper. Så småningom börjar barnen bli färdiga med 

sina uppgifter och det blir dags för en lässtund. Barnen får komma fram till läraren en och en 

och välja en bok. De får sitta i ungefär tio minuter och läsa det de själva har valt. Strax innan 

det är dags att gå på rast får barnen plocka ihop böckerna och sitta och lyssna på en ljudbok av 

Roald Dahl. När det är tid att avsluta stänger läraren av ljudboken och ställer några frågor om 

handlingen.  

 

 

Välkomstbrev och konnektiv i år 2 

En hel klass med 6- och 7-åringar sitter vända mot mig. Händerna är uppe och alla är ivriga 

att få berätta något för mig. Jag nickar vänligt med huvudet mot någon eftersom jag inte kan 

barnens namn, och den som fått ordet berättar för mig om vilka saker som finns på deras 
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skola. Deras lärare uppmuntrar dem att berätta vad de tycker om saken som de just nämnt och 

varför de tycker som de tycker. Läraren skriver ner det barnen säger på datorn. 

 

Det är Literacy Hour i år 2 och temat just nu är att skriva ett välkomstbrev till ett barn som är 

nytt på skolan. Eftersom jag var ny i klassen tog läraren tillfället i akt att be barnen berätta för 

mig om sin skola. Det pedagogiska syftet med att låta barnen berätta och skriva om detta är att 

de ska få öva sig i att skriva förlängda meningar genom att använda bindeord (konnektiv). När 

barnen berättat färdigt för mig är det dags att sätta sig ner vid borden och skriva i sina häften. 

De idéer som barnet kommit med har läraren skrivit ned på datorn. De visas nu på den 

elektroniska tavlan som ett stöd för barnens skrivande. Innan barnen börjar skriva visar 

läraren de bindeord som hon har satt upp på väggen och påminner om hur barnen kan bilda 

långa, innehållsrika meningar. Hon uppmuntrar dem att använda beskrivande ord. Alla barnen 

sitter och skriver egna meningar i ungefär tjugo minuter. Sedan delar läraren in barnen i sina 

grupper och varje grupp får en uppgift. Två grupper läser med varsin lärare, en grupp spelar 

olika bokstavs- och ljudningsspel på mattan. Några grupper sitter vid olika bord och skriver 

skrivstil utifrån de ord som läraren har skrivit på tavlan. Varje ord ska skrivas så många 

gånger det får plats på två rader.  

 

 

Sammanställning av intervjuer 

Beskrivningen ovan av den undervisning som sker i klassrummen på den engelska skolan har 

visat hur lärarna arbetar praktiskt med läs- och skrivinlärning. Nedan kommer en 

sammanställning av de intervjuer som gjordes bland lärarna. Här beskrivs vidare hur lärarna 

arbetar och deras tankar kring läsning, skrivning och undervisning lyfts fram. Därpå följer en 

sammanställning av barnintervjuerna. 

 
 

Lärarnas tankar kring läs- och skrivundervisningen 

På den engelska skolan är det många lärare som arbetar med engelskundervisning. Sedan 

några år tillbaka har detta ämne kallats för literacy. Min första fråga till de lärare som jag 

intervjuade handlade därför om deras tankar kring literacy. De flesta nämnde ord som läsning 
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och skrivning.88 Att tala och lyssna nämns också flera gånger. Någon berättar entusiastiskt 

hur det går att arbeta med drama och berättelser och någon annan säger att det första hon 

kommer att tänka på är regeringens initiativ och påtryckningar kring literacy. En lärare 

berättar att begreppet literacy nu håller på att ändras tillbaka till att kallas ”engelska” och 

menar att fokus mer och mer ligger på att tala och lyssna. Hon menar att dessa två färdigheter 

är stommen i det engelska språket. Även dramatisering har ett stort inflytande på 

undervisningen. En av lärarna som arbetar bland de yngre barnen nämner förutom läsning och 

skrivning också ljud och fonetik. I de lägre åren arbetar lärarna nämligen mycket med ljuden i 

språket och de ser det som viktigt för barnen att kunna ljuda.  

 

De lärare som jag har intervjuat har olika arbetsuppgifter på skolan. De beskriver och 

förklarar för mig hur de arbetar med läs- och skrivundervisningen. Klasslärarna i år 1 och 2 

berättar om hur de använder sig av Literacy Hour. De beskriver hur de arbetar med ljud och 

grammatik genom att använda sig av ett program som kallas Jolly Grammar, vilket är en 

fortsättning på det Jolly Phonics som används bland 4- och 5-åringarna. Ofta börjar en 

Literacy Hour med att barnen samlas på mattan som finns i klassrummet. Där pratar de en 

stund om ljuden i olika ord, till exempel med utgångspunkt i en bok. Sedan får barnen sitta 

vid sina bänkar en stund och arbeta med en stencil om fonetik, med läsning eller med något 

arbete baserat på en bok. Även grammatik och meningsbyggnad berörs.  

 

Det vägledda arbete som är en del av denna undervisningstimme, där läraren sitter ner med en 

liten grupp barn medan övriga barn arbetar självständigt, såg jag bevis på i de klasser som jag 

besökte på den engelska skolan. Efter en gemensam stund på mattan fördelar sig barnen vid 

olika bord och arbetar självständigt medan läraren sitter ner med en grupp barn. Jag såg hur 

detta ledde till att barnen tog hjälp av varandra innan de gick till fröken för att fråga. The 

Literacy Hour verkar vara en självklarhet i varje klassrum och lärarna berättar för mig hur de 

arbetar. I början, säger en av klasslärarna, var riktlinjerna väldigt strikta med vilka saker som 

skulle rymmas inom ett visst antal minuter. Men idag har lärarna mer frihet att lägga upp 

lektionerna, menar hon, och lägger till att det är bra att de tillåts vara lärare igen istället för att 

bara följa en mall.  

 

                                                 
88 Intervjuerna genomfördes på engelska. Denna sammanställning är därför baserad på min fria översättning av 
lärarnas svar. 
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Klasslärarna arbetar efter the National Literacy Strategy och använder den till att planera sina 

lektioner. De lägger upp lektionerna så att barnen ska nå upp till de mål som är utsatta och 

strävar efter att varje årsgrupp ska klara av dessa mål. Även specialpedagogen (SEN-läraren) 

planerar utifrån the National Literacy Strategy. Andraspråksläraren berättar att övriga lärare 

planerar på torsdagar och fredagar för att sedan lägga upp planeringen på en elektronisk 

databas. På måndagen går andraspråksläraren in och tittar på deras planering och lägger upp 

sin egen undervisning med de enskilda barnen efter de ämnen som klasserna har. I övriga 

ämnen är det the National Curriculum som är riktlinjen för upplägg och planering av 

lektionerna på skolan. Det är bara inom läs- och skriv området och inom matematikområdet 

som det har arbetats fram särskilda strategier som är mer specifika och mer grundliga än the 

National Curriculum. Förutom the National Literacy Strategy finns också the National 

Numeracy Strategy.  

 

The National Curriculum och the National Literacy Strategy är de grundläggande riktlinjer 

som finns på skolan och som varje lärare är skyldig att följa. Till detta kommer program och 

strategier som skolan själv har valt att ta hjälp av. Ett exempel på det är ovan nämnda Jolly 

Phonics och Jolly Grammar som börjat användas på skolan för inte så länge sedan. De lärare 

som bland de allra yngsta barnen började arbeta med detta material var mycket nöjda med 

resultatet och arbetssättet vilket gjorde att lärare för de högre åldrarna också blev intresserade. 

Klassläraren i år 1 berättar att hon tycker om Jolly Phonics medan Jolly Grammar får ett 

”okej”. Hon upplever att Jolly Grammar ibland har lite för bråttom, att hon inte hinner beröra 

viktiga delar i materialet tillräckligt länge. Materialet är upplagt så att läraren kan gå igenom 

ett nytt objekt varje vecka, medan år 1-läraren tycker att det är nödvändigt att stanna upp lite 

längre på vissa delar som till exempel plural eller regler kring när man använder a eller an 

framför ord. Hon säger att nästa gång hon använder Jolly Grammar ska hon se till att täcka 

varje område mer grundligt. Ett exempel på en Jolly Grammar-lektion är redovisad ovan. Där 

går klassläraren igenom ljudet wh med barnen i år 1. 

 

Ett annat hjälpmedel i lärandet av läsning och skrivning är Reading Recovery som till viss del 

beskrivits ovan. Reading Recovery-läraren berättar hur metoden uppkom på Nya Zeeland av 

Marie Clay. För att kunna bli en Reading Recovery-lärare, berättar hon, behöver man ha varit 

en utbildad lärare i två år för att sedan bli tränad i Reading Recovery i ett år. Under det året 

arbetar du i skolan, säger hon vidare, men undervisar bara fyra barn på en dag. Samma fyra 

barn har du ansvar för under året. Träningen genomförs en gång i månaden där du undervisar 
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barn i Reading Recovery medan andra som tränar till att bli Reading Recovery-lärare 

observerar vad du gör och ger kommentarer efteråt. När du sedan är färdig med din träning, 

säger Reading Recovery-läraren, är en av dina uppgifter att stötta andra lärare på skolan 

genom att vara med på deras lektioner och även visa dem hur de kan tänka i undervisningen 

av läs- och skrivinlärning. Målet med Reading Recovery är att lära varje barn det som de 

behöver för att nå upp till en medelnivå i klassen. De barn som kommer till Reading 

Recovery-läraren är de barn som inte kommit så långt i sin skriftspråksutveckling eller som 

har svårigheter med lärandet. Jag vill att de ska vara framgångsrika och engagerade när de 

kommer tillbaka till klassrummet, säger hon. 

 

De personliga målen för varje lärares läs- och skrivundervisning är olika från person till 

person. År 1-läraren säger att hennes mål för klassen som hon undervisar är att varje elev ska 

nå till den högsta nivån. Hon beskriver vad det skulle betyda i barnens skriftspråksutveckling 

och förstår att det är ganska orealistiskt att det ska ske. Men vi gör vårt bästa, säger hon, och 

någonstans finns idén att alla elever ska vara kompetenta i slutet av året. Klassläraren i år 2 

säger att hennes huvudsakliga mål är att försäkra att hennes barn lär sig på bästa möjliga sätt. 

Att se till att barnen presterar efter sin högsta potential är vad hon strävar efter men 

understryker samtidigt att prestationer går hand i hand med det sociala. Därför ser hon till att 

barnen känner sig trygga och säkra, att de är glada och att de kan vara sociala och integrera 

sig med alla sorters människor. Hon påpekar att barnens sociala lärande är något som blir allt 

tydligare även i the National Curriculum. Även andra lärare visar på vikten av att barnen lär 

sig tycka om läsning och skrivning, och inte vara rädda eller oroliga under läroprocessen. Att 

barnen ska bli kunniga läsare är ett måste, säger den lärare som undervisar barn med 

inlärnings- och språksvårigheter. Annars kommer de aldrig kunna gå framåt. Att de utökar sitt 

ordförråd och lär sig att använda sig av det är bra, men det viktigaste är att de kan läsa och 

skriva, säger hon. En annan lärare säger att målet är att barnen ska lära sig någonting och 

betonar samtidigt hur viktigt det är att barnen inte bara lär sig, utan att de också kommer ihåg 

vad de lärt sig. Hon berättar att barnen som hon undervisar har haft problem med att komma 

ihåg vad de lärt sig. Därför är detta ett av målen just nu: att barnen bevarar vad läraren 

undervisat.  
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Det viktigaste enligt lärarna 

Jag bad lärarna på skolan berätta vad de tyckte var det allra viktigaste att tänka på när de lär 

ett barn att läsa och skriva. Den lärare som undervisar de barn som ännu inte kan engelska 

menar att det är viktigt att se till barnet först, utan att jämföra det med någon annan. Vissa 

barn kan vara riktigt duktiga att skriva medan andra barn inte är det. Därför är det väldigt 

viktigt, säger hon, att se till det enskilda barnets kapacitet och förmågor. Att uppmuntra 

självförtroende och ta bort rädsla, säger läraren för barnen med språk- och 

inlärningssvårigheter, är det viktigaste även om det kan vara frustrerande. Att ge barnen 

spänning och intresse i det de lär sig. Låt dem läsa om det som de tycker är intressant, säger 

hon med eftertryck. Även Reading Recovery-läraren pratar om vikten av att skapa 

självförtroende hos barnen. Särskilt hos de barn som ligger lite efter, säger hon, för de tror 

ofta inte att de kan. Ge dem självförtroende, var konsekvent i undervisningen och vet var 

barnet befinner sig. Hon poängterar att det är viktigt att ta reda på barnets verkliga behov 

istället för att göra det du tror är bäst för barnet. Arbeta utifrån barnet och låt barnet ha roligt 

också. Om de kan ha roligt vore det bra, säger hon och skrattar. 

 

Att barnen har roligt och uppskattar läsningen, är det första som dyker upp i tankarna även 

hos förskolläraren i år 1. De borde tycka om att läsa, säger hon och pekar på de möjligheter 

det finns för barn, oavsett bakgrund, att få tag i böcker. Även barn som kommer från familjer 

som inte har det så gott ställt kan fortfarande ha böcker, säger hon. Redan från det att de är 

små borde böcker bli introducerade för barnen som något som är roligt och som de kan tycka 

om. Även om det tar ett tag för dem att lära sig läsa så kan de läsa en bok med bara bilder. Så 

småningom kommer läsningen att komma till dem. Så länge som de är glada i att ta upp en 

bok och ser fram emot att läsa den så är det ett första steg, menar förskolläraren. Även hennes 

arbetskamrat, klassläraren i år 1, pekar på glädjen i läsandet och skrivandet. Hon menar att det 

är viktigt att få barnen att känna att det är meningsfullt, att de har ett syfte när de läser och 

skriver. Om barnen lär sig att läsa kan de gå till läshörnan och plocka upp vilken bok som 

helst. Då blir läsningen meningsfull och barnen förstår varför de läser och hur betydelsefullt 

det är. Förutom det är det viktigt att få in mekaniken i läsning och skrivning, säger år 1-

läraren. Att kunna sina bokstavsljud och att de kan bokstavskombinationer är en viktig 

förutsättning i deras läsning och skrivning. Det är också viktigt att lära sig nyckelord. Det är 

inte lika modernt nu som när jag var liten, men jag tror att nyckelord skrivna på små kort är 

riktigt bra, uttrycker hon. Att lära sig ord i sammanhang är bra, men barnen behöver också 

lära sig enskilda ord. Jag tror att det finns en plats för det också, säger år 1-läraren.  
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SEN-läraren fokuserar också på inlärningsmetod och menar att fonetik och att undervisa om 

ljuden är oerhört viktigt. Särskilt för barn som har svårigheter med läsning. Om de kan bli 

skickliga i att ljuda så kommer de att stå på stadig mark sedan, menar hon. Klassläraren i år 2 

tycker att det viktigaste är att förstå vad som motiverar varje barn och att ta reda på vilken 

strategi som skulle hjälpa det enskilda barnet bäst. Hon pekar också på vikten av att fundera 

över olika lärandestilar. Försäkra dig om att du har bästa möjliga förståelse av barnet innan du 

börjar försöka lära dem någonting och lär känna barnet, säger hon. 

 

På frågan om hur lärarna på den engelska skolan skulle rekommendera blivande lärare att 

arbeta med läs- och skrivundervisningen (literacy) blev svaren olika. En klasslärare anser att 

det sätt som de arbetar på i just deras skola är bra. Hon trycker lite extra på vikten av att själv 

kunna göra en terminsplanering och att inte förlita sig allt för mycket på färdiga mallar. Detta 

för att vara säker på att täcka alla de områden som undervisningen bör innehålla. Hon pekar 

också på vikten av att inte ha för bråttom. En annan lärares rekommendation är att besöka så 

många olika skolor som möjligt för att ta till sig de olika lärstilar som finns. Mer än en lärare 

uppmanar blivande lärare att använda sin kreativitet. Att ta in drama, dans, musik och sång i 

undervisningen sätter igång barnens fantasi och uppmuntrar dem att utveckla sitt språk. 

Aktiviteter som dessa ger glädje till undervisningen, menar en av lärarna. Den lärare som 

arbetar med Reading Recovery tycker att Reading Recovery är något som alla borde göra. Att 

ha en sådan utbildning i grunden är bra oavsett om läraren arbetar i klassrummet eller som 

specialpedagog, menar hon. 

 

 

Vad barnen har att säga om läsning och skrivning 

 I år 1 på den engelska skolan går barnen Colin, Lisa, Adrienne och Dominic. Alla är 5 år 

gamla förutom Adrienne som fyllt 6. De berättar för mig hur de lärde sig att läsa och skriva 

och förklarar hur de skulle göra om de skulle lära någon annan att läsa och skriva. 

 

Colin tycker att det är roligt att läsa. Han har lärt sig av sin mamma. Hon lärde mig att läsa 

orden, säger han. Jag undrar hur lång tid det tar att lära sig att läsa och får svaret ”a little 

while”. När det gäller att lära sig att skriva blir svaret detsamma: en liten stund. Om Colin 
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själv skulle vara lärare och undervisa någon i läsning skulle han lära dem att läsa en bok. På 

frågan hur han skulle göra om han skulle lära någon att skriva blir svaret ”good”. 

 

Lisa har också lärt sig att läsa och skriva. Hon berättar att hon kan läsa alla sina böcker som 

hon har hemma. Hon lärde sig läsa genom att ljuda ut orden men kommer inte ihåg hur hon 

lärde sig att skriva. Det tar lång tid att lära sig läsa, säger hon, särskilt om det är många sidor i 

boken. Att lära sig skriva tar också lång tid och det är lite svårt. Om Lisa var en lärare skulle 

hon förklara för barnen hur de ska lära sig läsa. Hon skulle säga ”skriv så här och så här” och 

hon skulle visa dem hur det går till. 

 

Adrienne berättar att hon kan läsa och skriva lite grann. Hon vet inte riktigt hur hon lärde sig 

att läsa men säger att hon gör bra ifrån sig. Med skrivningen blir det ibland rätt och ibland fel, 

säger hon. Adrienne tror att det tar tio minuter att lära sig att läsa. Att lära sig att skriva tar lite 

längre tid. Trettio minuter, föreslår hon. ”Jag bara visar dem på tavlan”, är Adriennes svar på 

frågan om hur hon skulle lära någon att läsa om hon var en lärare. 

 

Dominic kommer ihåg hur han lärde sig både skriva och läsa i reception class. Han förklarar 

att han bara pekar på orden när han läser och visar hur han håller i pennan när han skriver. Det 

tar fem minuter att lära sig läsa, säger Dominic. Att lära sig skriva tar däremot en fruktansvärt 

lång tid, menar han, men det är inte speciellt svårt. Om Dominic skulle lära någon att läsa 

skulle han gå igenom orden med dem. Han formar handen som om han håller i en penna och 

visar hur han skulle hjälpa någon att lära sig skriva. ”Just doing like that”, säger Dominic. 

 

 

Analys och diskussion 

Ett av nyckelorden i denna studie är ordet literacy. Det som till en början i uppsatsen 

redovisades teoretisk fick genom studien en konkret och påfallande sida. På den engelska 

skolan finns literacy överallt. Klassrummens väggar är täckta av barnens egna arbeten och av 

ord, texter och bilder som de gjort tillsammans. Tvärs över klassrummen hänger linor med de 

olika språkljuden och det finns planscher med alfabetet på. Veckans ord hänger uppe på ena 

väggen, skrivna i stor stil. Varje tillfälle i gemensamma samlingar tar lärarna vara på att tala 

om ljud och bokstäver i de ord som de pratar om. Det kan vara veckodagarna eller liknande. 

Varje stund är full av lärande. Barnen är hela tiden omgivna av språket både visuellt och 
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auditivt. I växterna ute på gården hänger lappar där det står ”blad” och ”stam” och så vidare. 

Överallt finns bokstäver, ord och meningar att tillgå. Lärarna söker efter vad som är bäst för 

barnen, hur den enskilda individen ska lära sig på bästa sätt. På skolan har lärarna satsat på att 

undervisa om ljuden och de gör det på ett sätt som barnen tycker är roligt. Språkljuden lärs in 

genom lek och sång och följs upp av skapande aktiviteter så som i reception class.  

 

Det synsätt som Marie Clay bland andra representerar, nämligen att alla barn kan lära sig läsa 

och skriva, verkar vara det naturliga synsättet på den engelska skolan. Alla lärare arbetar för 

att varje barn ska nå de mål som är uppsatta av regeringen. På skolan arbetas det mycket med 

läsning och skrivning och den Literacy Hour som regeringen föreslagit är ett återkommande 

moment i varje klass. Lärarna arbetar målinriktat och är väl förberedda inför varje lektion. 

Tydliga riktlinjer i styrdokument och strategier hjälper lärarna i den personliga såväl som i 

den gemensamma planering som de varje vecka genomför. Här finns svaret på frågan hur 

pedagogerna på den engelska skolan arbetar med styrdokumenten. 

 

De styrdokument som lärarna på den engelska skolan har att rätta sig efter när det gäller 

undervisning i läsning och skrivning är the National Curriculum och the National Literacy 

Strategy. En svensk motsvarighet till the National Curriculum skulle kunna vara de kursplaner 

som finns för varje ämne. Här finns tydliga mål i vad varje elev ska ha uppnått efter en viss 

ålder och även anvisningar för hur dessa mål ska uppnås. För lärarna blir det därför tydligt 

vad som behöver passas in under ett läsår och det finns klara mål att sträva efter i varje 

årsgrupp. Det finns en nära koppling mellan undervisning och styrdokument, vilket märks på 

hur lärarna talar. De är samtidigt medvetna om de nya processer och förslag som arbetas fram 

på en högre nivå och diskuterar hur dessa kommer att påverka undervisningen och barnen. 

Styrdokumenten påverkar direkt det som undervisas i klassrummen på den engelska skolan, 

kanske inte i högre grad än vad det görs i Sverige, men dock på ett mer konkret sätt. 

 

Den målmedvetenhet som finns hos lärarna är tydlig i varje klassrum och det finns ett 

möjlighetstänkande hos lärarna som överensstämmer med Marie Clays tankar. Att målet är att 

varje barn ska lära sig läsa och skriva oavsett svårigheter märks, inte minst genom den insats 

som görs genom Reading Recovery. Jag tycker mig märka en grundläggande strävan hos 

lärarna efter att vilja hjälpa barnen att bli så bra som möjligt. Även de studier som gjorts i 

England av bland annat Hilton och Twist med flera tycker jag vittnar om en strävan efter att 

vilja bli bättre. Deras självkritiska artiklar som jag redovisar ovan ser jag som ett tecken på att 
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den engelska skolvärlden inte är rädd att se på sina fel och brister. Detta för att kunna utveckla 

undervisningen och bli ännu bättre. En strävan efter att varje barn ska kunna nå sin fulla 

potential verkar finnas hos lärarna på den engelska skolan. Detta går hand i hand med 

riktlinjerna för det engelska skolsystemet.  

 

Att arbeta målmedvetet och att leva nära barnen är inte en motsättning på den engelska 

skolan. Lärarna säger att det viktigaste är att se varje barn, att möta deras behov och att ta sin 

utgångspunkt i det barnet är och kan. Jag kan hos vissa lärare urskilja en viss frustration över 

att hamna i kläm mellan mål som måste uppnås och de individuella behov som varje barn i 

klassen har. Jag tolkar det ändå som att lärarna på skolan är glada över den strategi som finns 

för läs- och skrivinlärning. De uppskattar stödstrukturen samtidigt som de är fria att lägga upp 

undervisningen någorlunda efter de behov som finns.  

 

I Sverige har diskussionen länge rört sig kring vilket som är den bästa metoden, att ljuda eller 

att använda ordbilder. Den senaste diskussionen verkar dock ha landat i att en kombination av 

dessa är att föredra. På den engelska skolan satsar lärarna mycket på att barnen ska lära sig att 

ljuda. Lärarna ser språkljuden som en viktig komponent för att barnen ska kunna ta sig vidare 

i sin läsning och skrivning. En lärare säger: ”Att kunna sina bokstavsljud och att de (barnen) 

kan bokstavskombinationer är en viktig förutsättning i deras läsning och skrivning.” I ljuset 

av den forskning som redovisats av Längsjö och Nilsson och tidigare presenterats i uppsatsen, 

verkar lärarna på skolan till största delen arbeta utifrån en syntetisk metod. I undervisningen 

utgår lärarna från de små delarna i språket för att sedan bygga upp delarna till en helhet. Det 

finns en struktur i språket som redan de yngsta barnen får lära sig. Samma lärare som 

citerades ovan pekar samtidigt på hur viktigt det är att läsningen är meningsfull och att barnen 

har ett syfte när de läser. Hon visar på en slags balans mellan det mekaniska och det 

meningsfulla. SEN-läraren säger också att undervisningen om ljuden är betydelsefull och 

menar att det är extra viktigt för de barn som har svårigheter med läsning. Detta stämmer 

överens med Wittings teorier.  

 

I litteraturgenomgången presenteras den forskning som gjorts på skolor i London av Carless 

med flera. De menar att en fonologisk skicklighet spelar stor roll vid läs- och 

skrivinlärningen. På den engelska skolan verkar detta vara det grundläggande synsättet. Är det 

så att ett syntetiskt förhållningssätt är det som är vanligast i England? Eller är det kanske 

precis som i Sverige, att det finns olika lärare som föredrar de olika undervisningsmetoderna? 
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En lärare på den engelska skolan pekar på vikten av att fundera över vilken lärandestil som 

passar. Hon säger att lärare behöver ta reda på vad som motiverar det enskilda barnet för att 

därefter ta reda på vilken strategi som passar just det barnet bäst.  

 

Sida vid sida med språkljudsinlärningen verkar också hos lärarna på den engelska skolan 

finnas en tro att barn lär sig läsa genom att läsa, precis som Smith säger. Ett tecken på det är 

att barnen varje dag får med sig en läxbok redan som 4- eller 5-åring. Om barnen inte kan läsa 

den själv får de hjälp av sina föräldrar och av lärarna i skolan. På det viset får barnen minst en 

bok läst för sig varje dag. Jag tror att genom denna regelbundna läsning lär barnen sig att 

känna igen ordbilder, samtidigt som de hela tiden omges av språkljuden. Därför tror jag att 

varje barns sätt att lära tas tillvara. Både för de barn som knäcker koden genom att ljuda ihop 

bokstäver och för de barn som ser orden i sin helhet och vet vad det står på grund av att de sett 

orden förr. I den engelska skolans klassrum har lärarna kommit fram till en balans och det 

märks i lärarnas sätt att tala. Samma lärare kan lyfta upp vikten av det betydelsefulla och 

meningsskapande samtidigt som hon visar att ljudträningen är en viktig nyckel till att utveckla 

skriftspråket hos barnen. Under den dagliga Literacy Hour finns en stund för läsning i grupp. 

Här ägnas särskild uppmärksamhet till en viss grupp barn och deras läsning. I gruppen får 

barnen hjälp att läsa av läraren som uppmuntrar och driver framåt. Läraren manar barnen att 

använda olika sätt. Om de inte känner igen bokstäverna så kan de titta på bilderna och dra 

slutsatser av vad de tror kommer att hända. Denna uppmärksamhet får barnen varje dag. Jag 

tror att det är positivt för deras läsutveckling. 

 

Bland barnen är det inte många som beskriver detaljerat hur de lärde sig läsa, men en flicka, 

Lisa, berättar att hon ljudade bokstäverna. De andra barnen har lärt sig att läsa på olika sätt, 

men de kommer inte ihåg hur det gick till. Jag tror att det är svårt för dem att sätta ord på en 

så pass komplicerad process. De har lärt sig, men de har förmodligen inte reflekterat över hur. 

Vad barnen däremot vet är om det är svårt eller lätt och att det tar tid. För några av barnen 

känns det som att det går mycket fort och för andra känns det som att det tar väldigt lång tid. 

De flesta barnen verkar ändå tycka att det tar längre tid att lära sig skriva än att läsa. Jag gissar 

att det beror på att barnen tycker att det är svårare att forma bokstäverna än att ”bara” titta på 

dem. Kanske tänker de på att de vid skrivning själva behöver fundera ut vad som ska skrivas 

också, och det kan vara svårt.  
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Liberg menar att varje barn lär sig läsa på sitt sätt. Många barn som lär sig läsa och skriva 

själva börjar inte med att ljuda och många barn börjar spontant att ”skriva” redan innan de kan 

läsa, anser hon. Liberg menar att i ett naturligt förlopp kommer grammatiken först senare. 

Även Smith är inne på ett liknande spår när han säger att barn lär sig läsa genom att läsa. Han 

trycker på vikten av att ha texter tillgängliga för barnen som de förstår och som motiverar 

dem. Carless med flera lyfter å andra sidan fram förmågan att kunna ljuda som betydelsefullt i 

barnens tidiga läs- och skrivutveckling. Synsätten är många och som Dahlgren89 säger så 

verkar de alla ge bra resultat så länge som lärarna är skickliga i det de gör och medvetna om 

sin undervisning. Kanske börjar vi här ana svaret på frågan som i början av uppsatsen 

formulerades som hur? 

 

Den andra frågan som inledningsvis krävde utrymme bredvid frågan hur dyker upp i mitt 

sinne. Det är den om barnens ålder. När är den bästa tiden i ett barns liv att lära sig läsa? Kan 

det vara så att det går att börja med läsinlärning för tidigt eller för sent? En skillnad mellan det 

engelska skolsystemet och det svenska är just åldern på barnen som börjar i skolan. Har 

barnen i England det emot sig att de är så unga när de börjar med läsning och skrivning, eller 

är det rentav en fördel? Kanske är det så att många 4- och 5-åringar klarar av läs- och 

skrivundervisningen och tycker att det är roligt. Kanske är det så att det för de barn som 

fortfarande har mycket lek i kroppen är möjligt att en formell undervisning istället kan hämma 

läs- och skrivutvecklingen? Samtidigt tror jag att redan små barn behöver bokstäver och 

böcker omkring sig. Lärarna på den engelska skolan berättar att några av barnen behöver 

längre tid, men har målen från styrdokumenten att leva upp till. De flesta av de lärare som jag 

pratade med skulle inte ha något emot att börja lite senare med läs- och skrivundervisningen. 

Något som lärarna lyfte fram som positivt var dock att riktlinjerna håller på att ändras för de 

yngre till att bli mer lekinriktat. Eriksen Hagtvet menar att skriftspråksstimulering redan i 

förskoleåldern är något som ses som självklart även i Sverige idag. Ju tidigare barnen kommer 

i kontakt med skriftspråket desto bättre. Eriksen Hagtvet talar dock om ett lekfullt sätt att lära 

sig på. ”Leken sker på ’låtsas’. Den ger frihet till att göra fel”, säger hon.90 Jag ser att 

arbetssättet i England och Sverige bland de yngre barnen håller på att närma sig varandra. I 

England satsar lärarna på att få in mer lek i den tidigare lite formella skolvärlden, medan 

lärare i Sverige satsar på att få in mer av skriftspråket i förskolan. På det viset är skillnaderna 

inte så stora mellan England och Sverige trots att den historiska traditionen ser annorlunda ut. 

                                                 
89 I Witting 2005 
90 Eriksen Hagtvet, 2004, s.29 
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Kanske är det så att den världsvida läs- och skrivforskningen idag påverkar våra länder till att 

ta det bästa från varandra. Vi lär av varandra för att hela tiden bli bättre och bättre på att möta 

våra barns behov och ge dem en bra utbildning och en framtid.  

 

 

Slutdiskussion 

Över världen finns olika synsätt och olika perspektiv på vad läsinlärning är och hur 

undervisningen borde gå till. Många har forskat och flera har kommit fram till fungerande 

metoder. En välkänd debatt som också lyfts i denna uppsats är den kring ljudmetod eller 

helordsmetod. Tidigare sågs dessa som motpoler, vilket de på sätt och vis är. Idag ses de dock 

mer som komplement till varandra än som rivaler. Olika lärare har olika sätt att undervisa på 

och varje barn har ett eget sätt att lära på.  

 

Jag hade en önskan att undersöka hur läs- och skrivundervisningen kunde gå till på en skola i 

England. För att lyfta fram en bild av hur undervisning kan bedrivas i ett annat land och för att 

få ett internationellt perspektiv på läs- och skrivinlärning förlades studien till en skola i 

London. Där fick jag upp ögonen för hur undervisning kan ske i ett annat land och jag lärde 

mig att det finns olika sätt att se på läs- och skrivinlärning. Jag har lagt märke till några 

skillnader mellan den engelska skolan och den svenska, men trots det tycker jag att likheterna 

är desto fler. Barn är barn oavsett vilket land de bor i och deras lust att lära, lust att leka, deras 

vilja att vara till lags och vilja att visa vad de kan är densamma i England och Sverige. 

Lärarnas strävan är densamma som för många lärare i Sverige, nämligen att se barnens behov 

och att hitta det undervisningssätt som är det bästa för dem.  

 

På den engelska skolan är läsning och skrivning viktigt. Lärarna använder sig av nationella 

styrdokument, strategier och program för att ge barnen en så bra undervisning som möjligt. 

De arbetar målinriktat och medvetet utifrån barnens behov. Redan i 4-5-årsåldern börjar 

barnen i den engelska skolan där de får lära sig de grundläggande delarna i det engelska 

språket. Lärarna arbetar mycket med språkljuden bland de yngsta barnen. För de barn som har 

svårt med läsning och skrivning finns en specialutbildad lärare som tränar barnen lite extra 

och ger dem strategier att klara av läsning och skrivning. För de äldre barnen finns möjlighet 

att gå till en literacy-grupp där de får mer grundläggande undervisning och hjälp i engelska. 

Lärarna arbetar efter program och metoder men också efter en övertygelse om vad som är bäst 
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för barnen. De engelska lärarnas målmedvetenhet och deras passion över att se varje barn 

lyckas är något som ger mig inspiration inför mitt kommande arbete som lärare. 

 

Under studiens gång har jag fått många svar men även många frågor har väckts i mig. Har det 

språk barn och lärare talar betydelse för vilken läsinlärningsmetod som fungerar bäst? På 

vilket sätt påverkar barnens ålder läs- och skrivinlärningen? Varför tycker många barn att det 

är svårare att lära sig skriva än att läsa? Hur arbetar lärare med läs- och skrivinlärning i andra 

länder än England och Sverige? Vilken betydelse har läs- och skrivkunnighet i olika delar av 

världen? Dessa är alla frågor för vidare forskning. 

 

Det är nu många månader sedan jag tog initiativet till denna studie, tänkte förundrat på hur 

läs- och skrivundervisningen kunde gå till i England och funderade över hur jag kunde lära 

mig mer. Min längtan efter att lära mig mer om hur jag ska kunna undervisa och hjälpa 

dagens barn att förstå på bästa sätt finns fortfarande här, men nu med ytterligare en erfarenhet. 

Studien har gett mig en ny bredd på vad läs- och skrivundervisning kan innebära för barn på 

olika platser i världen. Jag tror att detta kommer att vara värdefullt för lärarrollen i framtiden. 
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Bilagor 

 
Bilaga A 
 
 
    Norrköping, Sweden 2007-03-20 
Dear Head teacher 

 

My name is Danielle. I’m a student at the University of Linkoping, Sweden. 

I am now reaching the end of my studies and this spring I will do my examination work. The 

work will contain a bit of research, a lot of literature studies and a lot of writing. It will result 

in an essay. The topic of my essay would be something like ‘Reading and writing in an 

English school’. Some time ago I spent a year in London. I worked as a nanny and got to 

know the English school system just a bit. In Sweden I’m very much familiar with the school 

system and have this last autumn been specializing myself in the area of reading and writing. 

I’m curious of how teachers in England work with how to teach the children to read and write. 

Therefore I would like to concentrate my examination work to this area.  

The reason I am writing to you is that I think you could help. To be able to do my essay I need 

to do some observations and interviews in a school. I would be very happy if it would be 

possible for me to come to your school and walk beside some of the teachers for a week or so. 

Then I would go back to Sweden to compile my research and finish my essay. The dates that 

would be suitable for me is the 23 to the 27 of April. 

 

Please let me know your answer as soon as possible so that I can plan for further actions. 

 

Kind regards 

 

Danielle Rosman 
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Bilaga B 

Dear Parents!    April 2007  

 

We live in a time where reading and writing is becoming more and more important. Literacy 

is something that every child should have the right to explore. As a future teacher I am 

studying how reading and writing can be taught in a way that gains the children.  

 

I’m a student at the University of Linkoping, Sweden. I am now reaching the end of my 

studies and am going to do my final examination work. The work contains a bit of research, a 

bit of reading and a bit of writing and will result in an essay. The purpose of my study is to 

find out how teachers in England work with beginning readers and writers. This is to create a 

wider view of learning and to get an international perspective to my work.  

 

Therefore I will visit your child’s school this week. My research will consist of observations 

and interviews among the teachers as well as the pupils. I will join the teachers in the 

classrooms and gather as many impressions as I can to be able to make my study reliable. 

That will include me taking notes of what is happening in learning situations. Hopefully my 

work will result in a wider view of how reading and writing can be taught and I hope to bring 

an understanding of how literacy can be used and taught in different ways. 

 

For your children to be part of this study is of course optional. Any participant can at any time 

choose to withdraw. All the children who will participate will be anonymous and all the 

results and the information that I will get will be treated with respect and will not be used for 

any other purpose than research.  

 

To be able to do my work I need your permission. Please let me know your answer as soon as 

possible.  

 
Kind regards 
 
Danielle Rosman 
University of Linkoping, Sweden 
E-mail: danro419@student.liu.se 
 

 Yes, my child may participate in the study 
 No, I don’t want my child to be part of the study 
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Bilaga C 

Questions to children in England – April 2007 

 

1. Do you know how to read and write? 

____________________________________________________________________ 

2. How did you learn to read? Write? 

_____________________________________________________________________ 

3. How do you do when you read? 

_____________________________________________________________________ 

4. How do you do when you write? 

_____________________________________________________________________ 

5. How long does it take to learn to read? Write? 

_____________________________________________________________________ 

6. If you were a teacher, how would you teach someone to read? 

_____________________________________________________________________ 

7. How would you teach someone to write? 

_____________________________________________________________________ 

8. Is there anything else that you would like to tell me before we finish this interview? 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga D 
 

Questions to the teachers in England - April 2007 
 

1. Can you tell me what you think of when you hear the word literacy? What does it 

mean to you? 

_____________________________________________________________________ 

2. Can you describe how you work with literacy with the children? (Can you give a more 

detailed description? Do you have more examples?) ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Is there a certain method or theory that you try to follow? (Can you describe as 

detailed as possible how you do that?) ______________________________________ 

4. What are the goals for your teaching? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Do you have any guidelines that you follow? _________________________________ 

6. Do you follow the national curriculum? In what way? Can you give me an example? 

_____________________________________________________________________ 

7. Is there anything that you would like to change in your literacy teaching? 

_____________________________________________________________________ 

8. How would you recommend future teachers to work with literacy? _______________ 

9. You are an independent school; does it affect the (literacy) teaching in any way? 

_____________________________________________________________________ 

10. What do you think is the most important thing to think of when teaching a child to 

read and write? ________________________________________________________ 

11. The children start with literacy early, at age 4, what are your reflections on that? 

_____________________________________________________________________ 

12. Is there anything else you would like to say before we finish the interview?   
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