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Syftet med denna undersökning var att se om och hur lärare arbetar med uttrycksformerna 

rörelse, dans, musik, bild, drama och rim och ramsor i den första läs- och skrivinlärningen i 

förskoleklass och årskurs ett. Jämförelser gjordes mellan två skolor, en privat skola med ur 

och skur pedagogik samt en kommunal skola, för att se om de arbetade olika med dessa 

uttrycksformer i elevernas läs- och skrivinlärning. Observationer genomfördes på båda 

skolorna, i en förskoleklass och en årskurs ett på vardera skolan. Enkäter lämnades ut till de 

lärare i vars klasser observationerna utfördes. Genom observationerna, inklusive samtal med 

lärarna i samband med observationerna och enkäterna gavs en bra överblick på hur dessa 

klasser/skolor arbetade med de olika uttrycksformerna. Studien visar att de båda skolorna och 

de fyra klasserna arbetade med de olika uttrycksformerna men till viss del på olika sätt. Det 

tydligaste i arbetet med de olika uttrycksformerna var glädjen hos eleverna, att det blev ett 

mer avslappnat och lustfyllt lärande klimat. Eleverna blev mer motiverade till att inhämta 

kunskaper då de fick använda sig av det som kändes mest naturligt för dem.                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

läs- och skrivinlärning, uttrycksformer, rörelser, dans, drama, bild, musik, lek, rim och 

ramsor, lustfyllt lärande klimat, motiverande.
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1 Inledning 
Anledningen till att jag vill skriva om just elevers tidiga läs- och skrivinlärning är att jag själv 

är mycket intresserad av detta. Jag vill lära mig att förstå hur jag skall göra för att nå ut till 

alla mina elever i klassrummet i deras tidiga läs- och skrivinlärning. Jag tror inte att ett 

inlärningssätt fungerar på alla elever, vi lärare måste klara av att individualisera elevernas 

tidiga läs- och skrivinlärning. Som blivande lärare är min rädsla att alla elever inte kan ta till 

sig och förstå grunderna inom läs- och skrivinlärningen, samt vad det då skulle kunna ge dem 

för konsekvenser i framtiden. Jag anser att lära sig att läsa och skriva handlar mycket om hur 

eleven även skall klara av de övriga ämnena i skolan, hur eleven skall klara av sin framtida 

skolgång. För eleverna är det många gånger ett stort steg i livet att lära sig att läsa och skriva, 

på sätt och vis ett steg in i den begynnande vuxenvärlden. Jag anser att de elever som inte lär 

sig att läsa och skriva lika fort som sina klasskamrater befarar att hamna i ett utanförskap, att 

de av omgivningen får och att de själva intar en roll som ”mindre bra på” att läsa och skriva. 

Just denna roll som ”mindre bra på” att läsa och skriva anser jag skapar konsekvenser inte 

bara för elevernas läs- och skrivinlärning, deras skolgång, deras yrkesverksamma framtid utan 

även för deras eget självförtroende och självkänsla – deras personlighet. Alla elever är unika 

och de lär sig att läsa och skriva på olika sätt.  Som blivande lärare anser jag att det handlar 

om att individualisera sin läs- och skrivundervisning. Jag tror på att använda de olika 

uttrycksformerna t.ex. musik, bild, drama, rörelser, dans, lek, rim och ramsor i 

undervisningen. I Lgr 11 (s. 7) kan jag läsa att eleverna skall få uppleva olika uttryck för 

kunskaper, drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 

inslag i skolans verksamhet. Jag tror på att lära med kroppen så att det fastnar i huvudet. De 

olika uttrycksformerna gör att olika sinnen används och ju fler sinnen som samspelar desto 

fler sätt får eleverna att minnas sina kunskaper på. Jag anser även att de olika 

uttrycksformerna skapar ett lustfyllt lärande och att de ligger nära våra elevers vardag. Att 

arbeta på detta sätt tror jag skapar en trygghet för eleverna då de känner sig bekväma i 

undervisningssituationerna. Denna trygghet skapar ett bra lärande klimat då eleverna vågar 

prova sig fram och att de även vågar misslyckas och göra fel. Dessa olika uttrycksformer 

förstärker och förtydligar även det läraren vill lära sina elever. Genom detta arbetssätt ger vi 

eleverna verktyg så att de bättre kan minnas och använda sina kunskaper. Lars - Eric Berg och 

Anna Cramér (2003:40) menar att hjärnan fungerar som en sambandscentral men att minnet 

inte sitter i hjärnan utan i hela kroppen. Genom detta examensarbete ges jag nu en möjlighet 

att undersöka om och hur lärare arbetar med de olika uttrycksformerna i den första läs- och 

skrivinlärningen. En möjlighet som jag kommer att ta vara på! 
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1.1 Syfte 
Genom detta examensarbete vill jag ta reda på om och hur lärare arbetar med 

uttrycksformerna rörelse, dans, musik, bild, drama och rim och ramsor i den första läs- och 

skrivinlärningen med sina sex- och sjuåringar.  

 På vilka sätt används de estetiska uttrycksformerna i läs- och skrivinlärningen för 

elever i förskoleklass och åk 1? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats kommer först att presentera en forskningsbakgrund där viktiga delar för 

elevernas första läs- och skrivinlärning redogörs. Forskningsbakgrunden är uppdelad under de 

olika rubrikerna; behavioristiskt/syntetiskt och kognitivt/analytiskt synsätt på läs- och 

skrivinlärning, grundläggande läs- och skrivinlärning, vad som händer i hjärnan under 

läsning, Gardner och de olika intelligenserna samt de olika uttrycksformerna rörelser, dans, 

drama, musik, bild, lek, rim och ramsor. Därefter presenteras vilka metoder och material som 

använts i denna undersökning. Det presenteras även ett resultat och en analys av vad som 

arbetats fram genom undersökningarna. Detta följs av en diskussion då arbetet summeras 

samman från början till slut. En avslutning där det viktigaste från denna uppsats poängteras. 

2 Bakgrund 
Här nedan presenteras forskningsbakgrunden till denna undersökning. I denna uppsats 

kommer läs- och skrivinlärningen, hjärnan och de estetiska uttrycksformerna att kopplas ihop. 

För att börja från grunden kommer läs- och skrivinlärning att presenteras först i denna 

forskningsbakgrund. Uppsats kommer att inleda med att fokusera på de två olika teorierna 

som finns inom läs- och skrivinlärning. Det behavioristiska/syntetiska synsättet samt det 

kognitiva/analytiska synsättet. Inom dessa synsätt finns olika modeller för läs- och 

skrivinlärning, även några av dessa kommer att beskrivas. De modeller som beskrivs är de 

som de undersökta skolorna arbetar efter i sin läs- och skrivinlärning, samt de modeller som 

är mest kända inom just den teorin. Därefter kommer forskningsbakgrunden att gå in på vad 

som händer i hjärnan under läsning, samt att människan innehar olika intelligenser och att 

han/hon lär sig på olika sätt. Efter detta presenteras kärnan i detta arbete de estetiska 

uttrycksformerna. När läsaren har nått fram till de estetiska uttrycksformerna, finns genom 
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forskningsbakgrunden en förförståelse för varför de estetiska uttrycksformerna behövs i 

undervisningen, samt även en förståelse för läs- och skrivinlärningens komplexitet.  

2.1 Behavioristiskt/syntetiskt synsätt på läs- och 

skrivinlärningen 
Hans Åkerblom (1988:8) menar att det finns två uppfattningar/teorier om hur eleverna lär sig 

att läsa och skriva. Han menar att den ena inlärningsteorin är behaviorismen, den mest kände 

representanten för behaviorismen är B.F Skinner. Behavioristerna anser att varje individ är en 

passiv mottagare av intryck utifrån, de anser att människor lär sig genom stimuli = fråga och 

respons = svar. Vad som sker mellan stimuli och respons i människans huvud är däremot 

ointressant för behavioristerna, det viktigaste är att responsen är absolut korrekt. Åkerblom 

(1988:10) skriver vidare att läsundervisningen på behavioristisk grund innebär att eleverna lär 

sig delarna först innan de relaterar till helheten. De går från bokstav – ljudförbindelser till 

stavelser, ord och meningar. Detta synsätt har enligt Rigmor Lindö (2009:28) dominerat den 

svenska skolan under hela 1900-talet. Det behavioristiska synsättet kan även kallas för en 

syntetisk modell, ljudmetoden (phonics). Lindö (2009:38) skriver vidare att ljudmetoden 

(phonics) utgår från varje bokstavsljud. Eleverna lär sig att känna igen och ljuda en bokstav i 

taget. Genom detta lär sig eleverna den alfabetiska principen och utvecklar sin fonologiska 

medvetenhet. Därefter lär sig eleverna att sammanfoga ljuden till ord, det bildas en syntes 

genom att foga samman delarna - bokstavsljuden till en helhet. Lindö (2009:38) skriver att 

metoden till en början sätter den tekniska färdigheten före läsförståelsen genom att gå från del 

till helhet. Företrädarna för denna metod menar att barnet inte kan knäcka skriftspråkskoden 

förrän de kan förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Enligt Åkerblom (1988:10) är 

riskerna med detta inlärningssätt att eleverna inte inser och förstår vad det är de egentligen 

läser och att de aldrig uppnår någon verklig läsförståelse. 

   Bornholmsmetoden utgår från den fonologiska forskningen och metoden går ut på att träna 

upp språket genom olika språklekar. Bornholmsmodellens grundare Ingvar Lundberg 

(2007:3) skriver att omfattande forskning runt om i världen visar på att språklekar som 

genomförs systematiskt i förskolan kan förebygga lässvårigheter och ge eleverna en mjukare 

start i sitt skolliv. Lundberg menar att elevernas möte med skriftspråket blir mer meningsfullt, 

glädjerikt och lustfyllt. Eleverna ges även genom detta möjligheter att upptäcka sitt språk och 

lär sig att förstå saker de tidigare inte visste. Lundberg (2007:6) skriver att språklig 

medvetenhet och bokstavskunskap är en förutsättning för god läsinlärning. Ingvar Lundberg 
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och Katarina Herrlin (2005:10) betonar även vikten av att eleverna redan från början måste få 

uppleva att läsning handlar om mening, glädje, betydelse, budskap, upplevelse och förståelse. 

De vill att eleverna skall erfara att texter har något att säga som kan vara viktigt. Lundberg 

och Herrlin (2005:8) menar att utvecklingen av barnets läsförmåga omfattar flera olika 

dimensioner som samspelar men som även var för sig uppvisar ett typiskt eget förlopp. De 

anser att de fem viktigaste dimensionerna i den tidiga läsutvecklingen är fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa dimensioner 

anser de är ömsesidigt beroende av varandra och att de även samspelar med varandra. 

   Trulle är en läs- och skrivinlärningsmetod som enligt Anne Marie Bryntse och Anita 

Palmqvist (1996:3) bygger på fem stegpinnar; rim, meningar, ord, stavelser, och ljud. För att 

lyckas med läs- och skrivinlärningen anser de att eleverna måste lära sig att klättra i denna 

stege, ibland uppåt och ibland neråt. Det viktigaste för Bryntse och Palmqvist är att eleverna 

känner att de lyckas. Den språkliga medvetenheten skall lekas in och genom deras material 

tränas den visuella, auditiva och motoriska förmågan.  

    Umeåmodellen går ut på att använda sig av stavelser istället för att ljuda fram orden vilket 

Hasse Hedström (2009:52) skriver om. Hedström (2009:68) redogör för Margit Thorneùs 

idéer som innebär att eleverna inte skall uttala de enskilda ljuden i orden, detta därför att när 

eleverna i sin tidiga läs- och skrivinlärning börjar uttala ljuden så hör de inte stavelserna. Hon 

menar att betoningen och många stavningsregler finns hos stavelsen. Umeåmodellen delar in 

alfabetet i grupper om fyra efter ramsan ABCD- Råttmor kokar te. De ägnar sig även åt olika 

övningar som kallas vilprata, gåprata och tokprata.  

2.2 Kognitivt/analytiskt synsätt på läs- och 

skrivinlärningen. 
Den andra inlärningsteorin inom läs- och skrivinlärningen är den kognitiva vilken grundats av 

Chomsky. Åkerblom (1988:14) skriver att läsundervisning grundad på kognitiva teorier 

betonar främst läsförståelsen, att läsa är att förstå. Åkerblom (1988:14) menar att 

kunskapssynen inom det kognitiva tänkandet är holistisk, vilket innebär att läsundervisningen 

startar med helheten dvs. sammanhängande texter. Från helheten går de sedan till delarna: 

meningar, ord, stavelser och fonem och sedan tillbaka till helheten. Lindö (2009:38) talar i 

detta sammanhang om den analytiska metoden, helspråksmodellen (whole language). Whole 

language pedagogiken har sina rötter i den nya zeeländska grundskolan och betyder ordagrant 
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hela språket. Lindö (2009:30) skriver att whole language kännetecknas av en helhetssyn på 

språkandet och lärandet, de arbetar tematiskt och tar alltid sin utgångspunkt i elevernas 

erfarenheter. Genom samtal, bilder och lek tar pedagogerna reda på elevernas förkunskaper 

och funderingar inom det aktuella temat. Eleverna skall känna sig delaktiga och 

lärandesituationerna skall beröra eleverna, de skall utmanas och inbjudas till att utforska och 

ställa frågor. Lindö (2009:39) skriver att denna modell går från helhet till delar. Hon menar att 

med helspråksmodellen tillåts eleverna att bekanta sig med skriftspråket på ett friare sätt och 

att varje elev kan utmanas på sin nivå. De elever som själva knäcker skriftspråkskoden innan 

skolan startar lär sig oftast genom detta sätt. 

   Ltg-metoden läsning på talets grund som utvecklades av Ulrika Leimar, bygger enligt Lindö 

(2009:40) på att eleverna skall möta skriftspråket på ett meningsfullt och lustfyllt sätt, samt att 

de skall förstå kopplingen mellan talat och skrivet språk. Ulrika Leimar (1974:86) skriver 

själv att den bakomliggande idén är att ett varierat samtal skall komma igång, där elever med 

olika förutsättningar (en del elever är fåordiga, en del elever är fantasifulla, en del elever har 

skarp iakttagelseförmåga, en del elever är verbala) skall kunna stimulera varandra och skapa 

en gemensam produkt. Det är meningen att läraren skall uttala varje ord långsamt och utmana 

eleverna med olika frågor. Texten skall handla om något gemensamt, genom att eleverna 

skapar texten tillsammans växer deras ordförråd, semantiska, syntaktiska och fonologiska 

medvetenhet. Leimar (1974:88) skriver att det finns fem faser i ltg-metoden vilka är, 

samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfas, återläsningsfas, efterbehandlingsfas. 

   Upplevelsebaseradinlärning utgår från att kunskaper når djupare om eleverna själva får 

undersöka och lösa problem. Det handlar om att skapa situationer där eleverna ges en 

möjlighet att utgå från sina egna upplevelser. En annan viktig aspekt är att inte bara ämnet utan 

även själva inlärningsprocessen måste vara rolig och njutbar. Eleverna skall inte bara sitta i 

skolbänken utan också konfronteras med nya miljöer, situationer och problemställningar. 

Meningen är att de nya kunskaperna skall komma till användning och att elevernas attityder och 

beteenden förändras från grunden. De olika stegen i upplevelsebaserad inlärning bygger på: 

konkret upplevelse, processgenomgång, generalisering och insikt, nytt beteende, ny konkret 

upplevelse, därefter fortsätter modellen att upprepa sig. Grundaren till upplevelsebaserad 

inlärning heter Robert Baden-Powell , många av hans idéer härstammar från John Deweys 

teorier kring ”learning by doing”.  (http://brandexperiences.se/tag/upplevelsebaserad-inlarning) 
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2.3 Grundläggande läsinlärning 
Ivar Bråten (2008:17) skriver att det är viktigt att förstå att rötterna till god läsförståelse bygger 

på de språkliga färdigheter som barnet utvecklar före skolstart. Bråten (2008:47) menar att 

läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och 

samspela med skriven text. Bråten (2007:49) delar upp läsförståelsen i olika komponenter som 

ordavkodning, talspråk, ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet, verbalt minne, talspråk 

och läsförståelse. Detta för att se exakt vad det är eleven har problem med, så att korrigeringar 

görs på rätt ställe för varje individuell elev. Även Carsten Elbro (2001:21) menar att en elev 

med lässvårigheter inte behöver ha svårigheter med alla komponenterna i läsförståelsen. Elbro 

(2001:26) menar att när läraren analyserar läsprocessen kan han/hon hjälpa den enskilde eleven 

snabbt och smärtfritt. Han menar vidare att läsprocessen kan delas in i två huvudgrupper, de 

som har med ordavkodning att göra och de som har med språkförståelsen att göra. Elbro 

(2001:28) menar att dessa två faktorer täcker hela den mentala apparaten som sätts igång när 

eleverna läser. Mats Myrberg (2007:76) menar att läs- och skrivförmågan byggs upp av tre 

komponenter nämligen avkodning, förståelse och motivation.  Lindö (2009:89) redogör för 

Myrbergs idéer som innebär att eleverna måste befästa och automatisera sin avkodningsförmåga 

för att kunna gå vidare i sin läsutveckling. Han menar att framförallt de svaga läsarna måste få 

tid till att befästa kopplingen mellan bokstav och ljud. Myrberg (2007:82) anser att de 

utmärkande dragen hos barn med läs- och skrivsvårigheter är att de har en dåligt automatiserad, 

långsam, mödosam och hackig ordavkodning. Han menar även att bakom dessa svårigheter 

finns brister i en eller flera aspekter av den fonologiska förmågan. Han anser att den bristande 

fonologiska förmågan är det vanligaste problemet hos elever med läs- och skrivsvårigheter, men 

att det också är den som är mest mottaglig för pedagogiska åtgärder. Myrberg berättar i 

radioprogrammet Språket i P1 060124, 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=783277), att han anser att 

förskolelärarna enbart skall koncentrera sig på barnens talspråksutveckling genom t.ex. 

högläsning och ordlekar, detta för att ge barnen en säker språkkänsla. Myrberg anser att om 

barnen saknar språkkänsla får de svårt att koppla språkljuden till bokstavstecken. Myrberg 

menar att barn i först fem- sex- årsåldern lär sig att uppfatta ljudstrukturen i språket, därför 

klarar inte många femåringar av den formella läsinlärningen. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=783277
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2.4 Hjärnan under läsning 
Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman (1985:33) menar att när eleverna lär sig att läsa uppstår det 

ofta en konfliktsituation mellan de två hjärnornas synintryck. De menar att eleverna med hjälp 

av vänster hjärnhalva förstår fonetisk ljudenligt skriven text. Det gör att eleverna medvetet 

måste tolka den text de ser i höger synfält. Detta måste ske utan att eleverna störs av höger 

hjärnhalva. Det är vänster hjärnhalva som styr båda ögonens rörelser från vänster till höger, 

viket stämmer med läsriktningen. Parlenvi och Sohlman skriver vidare att de flesta höger- och 

vänsterhänta har alla funktioner som berör förmågan att läsa, tala och skriva fonetiskt samlade i 

vänster hjärnhalva. (Endast 15% av de vänsterhänta fungerar tvärtom.) Parlenvi och Sohlman 

(1985:36) skriver att varje liten bokstav är en bild som eleverna tolkar med hjälp av höger 

hjärnhalva. Varje ord kan de avläsa som en ordbild med hjälp av höger hjärnhalva. Parlenvi och 

Sohlman menar att eleverna kan lära sig att läsa med hjälp av ordbilder men att de sedan oftast 

övergår till att tolka bokstäverna och orden i läsriktningen med hjälp av höger synfält och den 

vänstra hjärnhalvan. Parlenvi och Sohlman (1985:36) menar att det är höger hjärnhalva som 

hjälper eleverna att snabbt känna igen välkända ordbilder, men det är vänster hjärnhalva som 

tolkar och förstår texten med hjälp av språkets syntax (satslära). Troligtvis är det höger 

hjärnhalva som talar om var eleverna är någonstans på sidan. De menar vidare att när läsningen 

blivit helt automatiserad kan vi ägna oss åt vad som står i texten. 

2.5 Läsa och skriva, två sidor av samma process? 
Lindö (2009:199) skriver att skolan av tradition låtit läsinlärningen komma före skrivandet. 

Hon skriver vidare att när elever idag i allt högre grad knäcker skriftspråkskoden utanför 

klassrummet så skriver de sig oftast till läsning. Lindö (2009:96) redogör även för Maja 

Wittings idéer som innebär att förmågan att läsa och skriva hänger ihop, att det är två sidor av 

samma process och att de ömsesidigt kan stödja varandra. Wittings tankar är även något som 

Inger Fridolfsson (2008:135) håller med om. Elbro (2001:49) menar att skriften bygger på 

principer som eleven skall lära sig att utnyttja, därför att när de lär sig att läsa utnyttjar de 

dessa principer. Han menar dock att eleven inte behöver känna till principerna, bara lära sig 

att utnyttja dem. Lundberg och Herrlin (2005:73) menar även de att läs- och 

skrivutvecklingen hänger nära samman. De menar att även skrivutvecklingen genomgår olika 

stadier, precis som läsutvecklingen. De talar även här om fonologisk medvetenhet, stavning, 

syntax (korrekt meningsbyggnad, interpunktion), sammanhängande och begripliga texter samt 

intresse för skrivning. Även Maj Björk och Caroline Liberg (1996:103) menar att barnet 
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genomgår olika faser i sin skrivutveckling. De har kortat ner det till, lekskrivning, tecken som 

hjälp att minnas, eget system av yttrycksfulla symboler som tillmäts funktionell betydelse, 

symboler kan användas för att skriva allt då de betyder samma för alla. Björk och Liberg 

(1996:106) skriver även de om att läs- och skrivinlärningsprocesserna stödjer varandra. De 

tänker då på att eleven läser ordbilder – skriver ordbilder, eleven skriver ljudenligt – läser 

ljudenligt, eleven läser ordbilder – skriver ordbilder. Maja Witting i Lindö (2009:96) menar 

att eleverna kan träna läsning genom att skriva. Witting anser att läs- och skrivprocessen 

innehåller två delar, symbolfunktionen och läsförståelsen. Dessa två kan tränas var för sig 

men måste även kunna samspela på ett nära sätt. 

   Fridolfsson (2008:135) skriver att lärare bör använda sig av både läs- och skrivaktiviteter i 

den första läs- och skrivinlärningen. Detta därför att det på ett sätt handlar om att överföra 

tecken till språkljudet och på ett annat sätt att överföra språkljud till tecken. Fridolfsson 

(2008:135) skriver vidare att eleverna måste upptäcka att även skrivning liksom läsning är att 

framföra ett budskap. Via skriften kan eleverna själva påverka budskapet. Även Fridolfsson 

(2008:142) tror att skrivutvecklingen sker i olika stadier, det första stadiet kallar hon för 

pseudoskrivning – preskrivning/lekskrivning. Därefter följer logografiskskrivning, alfabetisk-

fonemisk skrivning, ortografisk skrivning och morfologisk skrivning. 

2.6 De olika intelligenserna 
Howard Gardner (1983:XVIII) skriver att när behaviorister och intelligenstester härjade som 

värst trodde människorna allmänt att intelligens var en universell enhetlig kunskap som gick i 

arv. De trodde även att människan var ett oskrivet blad som kunde tränas och lära sig vad som 

helst, bara det presenterades på rätt sätt. Gardner (1983:XVIII) skriver att allt fler forskare 

anser att det är tvärtom, de menar att det finns en mångfald oberoende intelligenser, var och 

en med starka sidor och begränsningar. Dessa forskare anser att människan inte föds som 

oskrivna blad utan att han/hon tvärtom har svårt att ta till sig saker som strider mot deras egna 

utvecklingslinjer som kännetecknar en viss/deras egen intelligens. Gardner (1983:XVIII) 

menar att detta kan vara dödsdomen för det konventionella undervisningssystemet. Han 

menar att det är svårt nog att lära ut olika saker så att det passar en enda intelligens, hur ska 

lärarna klara av att tillgodose sju? Gardner anser att det finns sju olika intelligenser, men 

menar även att de olika intelligenserna går in i varandra. Gardner (1983:XVI) skriver att t.ex. 

en musikalisk person dras till den domän som innefattar musik, vilken han/hon kan bli väldigt 

duktig i. För att bemästra denna domän krävs även andra intelligenser än musikaliska så som 
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kroppslig-kinestetisk och personlig intelligens. Thomas Armstrong (2005:28) skriver om 

Gardners sju intelligenser och menar att även en åttonde intelligens har lagts till. De olika 

intelligenserna är enligt Armstrong (1983:28-31);  

1. Språklig (lingvistisk) intelligens vilket innebär förmågan att förstå språkets fonologi, 

syntax och semantik, samt att kunna utnyttja detta i olika situationer.  

2. Kroppslig-kinestetisk intelligens innebär förmågan att kontrollera kroppens rörelser 

och att handskas med föremål på ett skickligt sätt.  

3. Visuell-spatial (rumslig) intelligens innebär förmågan att visuellt uppfatta världen 

korrekt, att kunna omvandla, omforma och återskapa synupplevelser.  

4. Musikalisk intelligens innebär en förmåga att uppfatta och uttrycka musikens olika 

beståndsdelar, däribland melodi och rytm.  

5. Logisk-matematisk intelligens innebär att kunna använda logiska strukturer, inklusive 

mönster och samband samt satser och utsagor, genom experiment, kvantifiering, 

konceptualisering och klassificiering. 

6. Intrapersonell intelligens (självkännedom) innebär förmågan att få kontakt med det 

egna känslolivet genom medvetenhet om den egna sinnesstämningen, om avsikter, 

bevekelsegrunder, förmåga att utnyttja symboler för inre upplevelser samt att utnyttja 

detta som ett stöd i livet. 

7. Interpersonell (social) intelligens innebär förmågan att uppfatta och bedöma skillnader 

i humör, temperament, bevekelsegrunder och avsikter hos andra samt att kunna 

använda denna information praktiskt för att t.ex. övertyga, påverka, medla osv.  

8. Naturintelligens innebär förmågan att känna igen och klassificera djur- och växter i 

omgivningen samt att vårda, tämja eller på ett lyhört sätt interagera med levande 

varelser eller hela ekosystemet. 

Armstrong (2005:34-35) skriver att alla dessa intelligenser svarar mot olika delar av 

hjärnan. Han skriver också att läs- och skrivfärdigheter oftast kopplas till språklig 

intelligens, men han menar att alla åtta intelligenserna har viktiga funktioner att fylla i läs- 

och skrivprocesserna. 
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2.7 De olika uttrycksformerna 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.  

(Lgr.11:7) 

 

Agneta Danielsson, Kerstin Auoja, Margareta Sandberg och Boel Jonsson (2001:19) menar att 

elevernas motorik och intellektuella förmåga är ömsesidigt beroende av varandra.  De menar 

att en elev som känner trygghet i sin kropp har ofta ett bättre självförtroende än de som är 

osäkra i sin grovmotorik. De tror att detta självförtroende har en tendens att sprida sig till 

andra utvecklingsområden hos barnet och att detta skulle ge en positiv effekt på alla 

inlärningssituationer. Parlenvi och Sohlman (1985:61) skriver om att förebygga elevers 

inlärningssvårigheter och att det borde innebära att vi lärare ger dem en så allsidig stimulans 

som möjligt. De menar att vi lärare skall erbjuda eleverna möjligheter till alla former av 

motorisk träning så att de får stimulans till att utveckla sina sinnen och olika språkliga uttryck. 

Ingen kunskap blir till djup kunskap om den inte kopplas till en upplevelse. Därför måste vi arbeta med 

både intellekt och känsla. Både höger och vänster hjärnhalva. Och när hela människan används så ökar 

hennes kapacitet oändligt.                                                                                                                                                

(Sune Martinsson i Parlenvi och Sohlman 1985:46) 

2.7.1 Rörelser 
Berg och Cramér (2003:23) menar att för att kunna använda kroppen på ett ändamålsenligt 

sätt i lekar, spel och inlärningssituationer fodras ett fungerande samspel mellan människans 

sinnen. De menar att om det blir fel i människans signalsystem så blir resultatet fel. De skriver 

vidare att människan då blir klumpig, får svårt att orientera sig i tid och rum, får svårt med 

koncentrationen och med läsning, skrivning och matte. Gunilla Dessen (1993:13) ställer sig 

frågan om de ökade koncentrationssvårigheterna i dagens skolor beror på bristande motorik. 

Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001:20) redogör för Patrik Grahns undersökning 

och han menar att elever som går i en ur och skurskola har bättre motorik och 

koncentrationsförmåga än de elever som går på en traditionell skola. Detta baserar han på att 

eleverna i en ur och skurskola ges en större rörelsefrihet. Berg och Cramér (2003:7) skriver att 

det kan finnas flera orsaker till att ett barn inte läser/skriver vid samma ålder som jämnåriga. 
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Det kan handla om neurologiska, psykologiska eller psykosociala orsaker. De anser att 

rörelser förbättrar inlärningsförmågan hos framförallt barn med neurologiska och 

psykologiska blockeringar. Dr Peter Blythe, refererad i Berg och Cramér (2003:8-51) kom 

redan under 1970 – talet på att spädbarnsreflexer som inte fullständigt integrerats i kroppen 

orsakar hinder för inlärningen. Dr Peter Blythe menar att om reflexerna inte integreras i 

kroppen när de spelat ut sin roll, stör det barnets grov- och finmotorik. Parlenvi och Sohlman 

(1985:55) skriver att röra sig är motorik, men att det även är motorik att tala, teckna, skriva och 

läsa. De menar att all motorik måste automatiseras så att barnets medvetande befrias från att 

styra rörelserna. Då först kan barnet ägna all sin uppmärksamhet till att utveckla t.ex. sitt språk 

och tankeförmåga.  Parlenvi och Sohlman (1985:56) skriver att ögonens rörelser också är 

motorik vilket de flesta glömmer. I likhet med all annan motorik är även dessa rörelser något 

som barnet måste lära sig att hantera. Louise Bjar och Astrid Frykmark (2009:118) poängterar 

dock att ingen forskning har fastställt att svårigheter att läsa skulle bero på ögonens rörelser.  

Parlenvi och Sohlman (1985:56) menar att det är mängder med rörelsemönster som skall 

automatiseras innan höger hjärnhalva i samarbete med djupare delar av hjärnan klarar av att 

styra rörelserna. Dessutom skall samtidigt ett samarbeta med vänster hjärnhalva pågå som då 

kan ägna sig åt att tänka, tala och lyssna. Detta är vad som krävs för att barnet skall kunna gå 

och röra sig samtidigt som det lyssnar, tänker och talar, samt för att klara av att teckna, leka och 

skapa som det vill. Parlenvi och Sohlman (1985:57) påpekar också att detta är förutsättningar 

för att barnet skall klara av nya motoriska övningar vilket krävs om de skall kunna lära sig att 

läsa och skriva. Berg och Cramér (2003:21) menar att människan kan förbättra sin förmåga att 

lära sig genom att röra på sig. Om människan inte rör på sig får han/hon svårare att ta in 

information från omgivningen. Berg och Cramér skriver att hjärnan behöver ett ständigt 

inflöde av signaler för att vara vaken och alert. De menar att det är det vestibulära systemet 

som tar emot signaler från olika sinnen i kroppen (muskelsinnet, synen, hörseln, känseln).  

Dessa signaler sänds vidare till det retikulära aktiveringssystemet som samordnar och sänder 

signalerna vidare till den tänkande delen av hjärnan. Elever som stänger av eller somnar vid 

inlärningssituationer kan ha ett outvecklat retikulärt system. Dessa elever måste t.ex. vagga på 

stolen för att hjälpa hjärnan att hålla sig vaken. Monica Centerheim/Jogeroth (1988:10) 

skriver att när barnet leker, rör sig och undersöker omvärlden, samtidigt som det talar, 

sjunger, lyssnar och tänker utvecklas hela hjärnan. 
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2.7.2 Dans 
Liberg (2007:17) skriver att när de unga upplever, utövar och erfar dans tränar de sig i att 

språka, pröva och gestalta genom dansen. De tränar seende med alla sinnen, reflektion, tanke 

och handling i syfte att kommunicera och de utvecklar insikt, omdöme och förnuft, vilka alla 

är aspekter på mening. Liberg menar att meningsskapande genom dans handlar om att väcka 

elevernas intresse och ge dem tillgång till rätt verktygslåda i förhållande till formspråk. Hon 

menar vidare att denna forma av träning skall byggas från grunden och sedan vidareutvecklas 

så att ungdomarna självständigt kan hantera och reflektera kunskapen och med hjälp av en 

pedagog bidra till ett vidgat lärande. Maria Edin (1995:3) skriver att dans är naturligt för alla 

människor bara de vuxna inte stoppar elevernas impulser. Hon skriver sedan vidare att dans 

bygger på lust till rörelser och uttryck, att lek- och danslust sedan blandas med arbetslust. 

2.7.3 Musik 
Liberg (2007:19) skriver att sånger och visor vars melodirytm tätt följer det talade språket 

naturliga rytmer är till god hjälp vid språkinlärning för människor i alla åldrar. Mats Uddholm 

(1993:29) skriver att musikalitet är så mycket mer än bara en förmåga. Han menar att den hör 

intimt ihop med andra förmågor som minne, kroppsuppfattning, förnuft och rumsuppfattning. 

Hasse Hedström (2009:31) skriver i sin bok att sång och musik är utmärkta hjälpmedel för 

läs- och skrivinlärning. Detta därför att han anser att rytm, stavelser, tal och sångutveckling 

hänger ihop. 

2.7.4 Drama 
Centerheim/Jogeroth (1992:141) menar att de icke-verbala signalerna är subtila, de elever 

som inte behärskar och förstår dessa saknar insikter om mänskliga uttrycksmöjligheter. Hon 

skriver att forskning visar på att människan uttrycker så mycket mer med sitt kroppsspråk än 

vad de själva tror. Därför anser Centerheim/Jogeroth att det är mycket viktigt under hela 

förskoleperioden att kroppsspråket utvecklas tillsammans med det talade språket. 

2.7.5 Rim och ramsor 
Centerheim/Jogeroth (1992:27) skriver att rim och ramsor, rörelselekar och fingerlekar som 

leks med sång övar kopplingen mellan kropp och tanke. Hon anser att detta är viktigt för 

eleverna då kroppens och talets motorik konkurrera med varandra tills dess att rörelserna 

automatiserats. Språk och motorik utvecklas hela tiden växelvis med varandra. 
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Centerheim/Jogeroth (1992:147) menar även att genom rim och ramsor fascineras våra elever 

av språkets rytm, ordens magi och genom detta menar hon att elevernas språkkänsla och deras 

språkmedvetenhet ökar. Lindö (2009:119) skriver att förutom att rim och ramsor upplevs som 

lustfyllt av barnen utvecklar den deras språkliga medvetenhet. Elbro (2001:86) skriver att 

tidigare kunskap om barnrim visade sig kunna förutsäga barnens senare uppmärksamhet på 

enskilda ljud i talet. Uppmärksamheten på de enskilda ljudet i talet kunde i sin tur förutsäga 

hur lätt barnen hade för att lära sig läsa. Elbro (2001:87) skriver vidare att det kan finnas en 

speciell förbindelse mellan uppmärksamheten på rim och senare läsutveckling, han vill dock 

poängtera att ingen sådan forskning är fastslagen. Även Lundberg (2007:8) skriver att ingen 

forskning har bevisat att rim och ramsor ger några specifika effekter på läsinlärningen. 

Lundberg (2008:20) betonar dock att han inte nedvärderar sådana inslag i verksamheten utan 

menar tvärtom att rim och ramsor ger glädje och öppnar elevernas öron för språkets poetiska 

kraft. 

2.7.6 Lek 
Anette Sandberg (föreläsning Mdh 020211) menar att alla barn/elever befinner sig i leken upp 

till det att de är 12 år. Hon menar att skolan går emot eleverna då de inte tillåts leka på det sätt 

som de behöver. Även Fredrik Lillemyr (2002:43) skriver att i åldrarna 0-12 år är leken som 

mest viktig för våra barn/elever. Anette Ewald menar, enligt Jessica Gottberg (2007:13) att på 

samma sätt som språk, lärande och identitet hör ihop, kan lärarna inte skilja elevernas lek från 

lärandet. Hon menar att om lärarna använder sig av elevernas lek och fantasi i klassrummet 

skulle det öka elevernas lust till att vilja lära. Även Elisabeth Weissenreider (2008:48) menar 

att leken är en grundförutsättning för att eleverna skall tillgodogöra sig sina kunskaper på 

djupet. Matti Bergströms forskning visar enligt Danielsson mfl (2001:19) att elever som får 

utlopp för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerad och motiverad till inlärning. 

Genom leken utvecklar eleverna alla sina sinnen och tankeverksamheten och befäster 

dessutom sina kunskaper. Lillemyr (2002:50) skriver att leken stimulerar lärande och 

utveckling rent allmänt, samtidigt som det kan ge lärare information om eleven. Lillemyr 

(2002:411) skriver även att det är i leken som eleverna gör erfarenheter, utforskar, prövar, och 

använder fantasin på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och utvecklar en självtillit. 

Parlenvi och Sohlman (1985:61) skriver att genom leken får eleverna stimulans för alla 

sinnen, de stimuleras till att träna och utveckla motoriken och språket. De menar att eleverna i 
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leken samlar nya erfarenheter som i sin tur föder nya kunskaper, känslor, önskemål, 

handlingar och färdigheter. 

2.7.7 Bild 
Liberg (2007:14) skriver att bildspråket är ett unikt språk som alla människor på olika sätt kan 

uttrycka tankar och idéer igenom. Det är en både identitets- och kulturskapande funktion, 

bilden är avläsbar i flera kulturer och måste inte översättas som texten. Hon skriver även att 

bild liksom leken kan göras tillsammans eller individuellt. Liberg (2007:16) menar att det är 

viktigt att uppfatta bildskapandet som en identitetslek, en lek där eleverna kan fantisera och 

berätta kreativt för sig själv och andra om erfarenheter, önskningar och ambitioner. Lindö 

(2009:123) skriver att bilden är det synliga språket och att det är ett mycket viktigt 

uttrycksmedel för våra elever. Wetterholm (1996) skriver enligt Lindö (2009:123) att liksom 

ord är bilden ett hjälpmedel att tolka och beskriva sin förståelse av verkligheten. Wallin 

(2003:69) refererad i Lindö (2009:135) skriver att bildskapandet är centralt i elevernas 

lärprocesser. Hon menar att i bilderna uttrycker eleverna sina upplevelser, erfarenheter, 

känslor och kunskaper. Maja Witting (2005:15) ställer sig dock frågande till bilder som skall 

underlätta för eleverna i deras läs- och skrivinlärning. Hon menar att det inte finns några 

entydigt tolkbara bilder och därför kan det komplicera inlärningen mer än dem underlättar. 

Witting (2005:16) var rädd för att bilderna låste elevernas tankegång och var mer för ett fritt 

associerande kring orden.  

3 Metod och material 
Här nedan följer först en presentation av det material och den metod som använts för att 

genomföra denna undersökning. Här behandlas även enkäterna, både dess frågor och svar. För 

enkät se bilaga 1. Informanterna till denna undersökning presenteras. Även de etiska 

övervägandena kommer att behandlas samt studiens genomförande och dess tillförlitlighet. 
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3.1 Material som använts i denna undersökning 
Observationer 4st, kommunal skola 

förskoleklass och åk 1, ur 

och skurskola förskoleklass 

och åk 1. 

Ca 4 timmar/klass. 

Enkäter 3st, till de lärare i de klasser 

som observationerna utförts. 

4st frågor om lärarens 

bakgrund, 5st frågor om 

inlärningsstilar, 

uttrycksformer och 

individualisering. 

Figur 1, insamlat material. 

Detta är en kvalitativ studie då det undersökta är svårt att räkna, undersökningen kommer inte 

att få fram ett mönster som gäller för alla. Staffan Stukàt (2005:34) skriver att en kvalitativ 

forskning är att upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på det studerade området. 

Stukàt (2005:33) skriver även att en kvalitativ forskning används om man ingående studerar 

en enda människa eller arbetsplats, oftast med hjälp av en kombination av metoder t.ex. 

observationer, intervjuer, brev, bilder mm. Fyra olika skolklasser valdes ut för att göra 

observationer i, se även figur ett. En förskoleklass och en årskurs ett i en kommunal skola 

samt en förskoleklass och en årskurs ett i en privat ur och skurskola. Anledningen till att dessa 

två skolor valdes ut var att de ligger i samma bostadsområde men att den ena skolan har 

profilerat sig som en ur och skurskola. En ur och skurskola innebär att eleverna vistas 

mestadels utomhus och att så mycket undervisning som möjligt är förlagd ute i naturen. Under 

fyra timmar per klass har observationer genomförts för att se om och hur mycket lärarna 

använder sig av de olika uttrycksformerna, rörelser, dans, drama, musik, bild, lek, rim och 

ramsor i undervisningen. I början av detta arbete var det meningen att intervjuer skulle 

genomföras med dessa lärare, men valet föll istället på att genomföra en enkätundersökning, 

se figur ett. Det blev helt enkelt lättare att lämna enkäter som lärarna kunde svara på när de 

själva ansåg att de hade tid. Enkäterna blev till formen av vad Stukàt (2005:44) kallar snävare 

men ändå öppna frågor. Det positiva med enkäter av detta slag är att intervjuaren inte 

påverkar den tillfrågade åt något håll, det kan annars vara en risk under intervjuer. Stukàt 
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(2005:44) menar att fördelen med denna form av enkäter är att den tillfrågade ges tillfälle att 

utveckla och att anpassa sitt svar. Det svåra var dock att slutligen få tillbaka dessa enkäter, då 

de på något vis glömdes bort av de tillfrågade. En lärare hade inte tid att svara på enkäten, 

vilket gjorde att hennes svar inte gick att dokumentera på något sätt. Under observationerna 

samtalades och diskuterades det en del med de olika informanterna. Det som delgavs under 

dessa diskussioner blev även det en viktig del av detta arbete. 

   Anledningen till att observationer genomfördes i denna undersökning är precis det som 

Stukàt (2004:49) skriver, att ta reda på vad människor faktiskt gör – inte bara vad de säger att 

de gör. Alla gånger stämmer inte den information som informanterna ger det finns en risk att 

de anpassar sina svar efter det undersökningen vill få fram. Denna anpassning sker oftast 

omedvetet.  En självklarhet är också att inse att de lektioner som observerades även de mer 

eller mindre kan vara tillrättalagda för undersökningens syfte. Informanterna kan planera efter 

detta vilket gör att det kanske inte blir precis som en vanlig skoldag. Ambitionen var att göra 

observationerna efter ett särskilt registreringsschema, att helt enkelt fylla i varje gång de olika 

uttrycksformerna fanns med under en samling. Detta blev dock för svårt då samtliga klasser 

gjorde olika saker under samlingarna, samlingarna var helt enkelt så olika varandra att 

resultatet skulle bli väldigt missvisande. Det uppstod även svårigheter med hur de olika 

aktiviteterna skulle registreras i schemat. Tex. när en saga berättades med bilder, skulle det 

vara ett streck per bild eller ett streck för en saga? När bilder förstärkte vad de skulle göra 

under dagen, ett streck för momentet eller ett streck per bild? Observationerna som 

genomfördes kan beskrivas som deltagarobservationer. Anteckningar gjordes till det som 

kunde kopplas till de olika uttrycksformerna, samt att eleverna och deras aktiviteter 

observerades under en dag. 

3.2 Enkätfrågor 
Enkäten utformades på så vis att de första fyra frågorna handlade om lärarens kön, ålder och 

bakgrund. Därefter utformades fem frågor som handlade om inlärningsstilar, uttrycksformer 

och individualisering inom läs- och skrivinlärningen. Detta för att få reda på hur lärarna 

tänker om och hur de använder sig av de olika uttrycksformerna, eller om de anser att detta är 

oviktigt. Genom detta framkommer även hur lärarna ställer sig till att individualisera 

undervisningen efter varje elev. Anser de att eleverna lär på fler sätt? Dessa frågor svarar mot 

syftet i detta arbete. Se bilaga 1 för samtliga enkätfrågor. För att se svaren på enkätfrågorna 

från lärarna se resultat 4.5. 
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3.3 Informanter 
Lärare 1 är en kvinna som är 27 år och undervisar i en första klass med ur och skur inriktning. 

Lärare 2 är en kvinna som är +50 år och undervisar i en förskoleklass med ur och skur 

inriktning. 

Lärare 3 är en kvinna som är 50 år och undervisar i en första klass på en kommunal skola. 

Lärare 4 är en kvinna som är 37 år och undervisar i en förskoleklass på en kommunal skola. 

3.4 Studiens genomförande 
Syftet med denna studie var att se om och hur de estetiska uttrycksformerna används i läs- och 

skrivinlärningen för elever i förskoleklass och årskurs ett. En jämförelse gjordes mellan två 

olika skolor som profilerat sig på olika sätt. Dessa båda skolor ligger inom samma 

bostadsområde. De informanter som tillfrågades i den kommunala skolan föll sig mer av en 

slump då denna skola har tre årskullar i förskoleklass respektive årskurs ett. De lärare som 

först tillfrågades ställde upp och ville hjälpa till. I ur och skurskolan fanns det bara två 

aktuella lärare att tillfråga då de endast har en lärare per årskull, den ena var ansvarig för 

förskoleklassen och den andra för årskurs ett. Även dessa lärare var villiga att ställa upp. 

Studien startade med observationer i de olika klasserna, fyra timmar per klass. Enkäter 

lämnades till de lärare vars elever jag observerat. Detta för att få en bredare blick över deras 

syn på undervisningen och en förståelse för varför de arbetar som de gör på de olika skolorna. 

Under observationerna samtalades och diskuterades det en del med de olika informanterna. 

Det som delgavs under dessa diskussioner blev även det en viktig del av detta arbete. 

Observationerna, samtalen med informanterna under observationerna och enkäterna ger 

tillsammans en bra helhetssyn på undervisningen i de båda skolorna. 

3.5 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av observationerna samt utdelning av enkäter var det viktigt att tala om 

för informanterna att dessa uppgifter skulle behandlas anonymt. Det framfördes även att detta 

var en frivillig insatts för lärarna, om de inte ville eller hann med var det inte ett måste. De 

informerades även om att de inte behövde svara på enkäterna och att de kunde säga nej om de 

inte ville att observationer skulle genomföras. Stukàt (2005:131) skriver om 

informationskravet och menar att de som berörs av studien skall informeras om studiens syfte 
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och om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Stukàt 

(2005:131) skriver även om konfidentialitetskravet där hänsyn måste tas till de medverkandes 

anonymitet. Av denna anledning namnges informanterna i denna undersökning som lärare 1, 

lärare 2, lärare 3 och lärare 4. Det är en självklarhet att behandla informanterna och den 

information som delgetts denna studie med värdighet och respekt, ingen enskild person eller 

skola pekas ut vare sig det kan tolkas som positivt eller negativt.  

3.6 Studiens tillförlitlighet 
Det finns inget konkret mätbart - reliabilitet i studien. Stukat (2005:126) påtalar dock att även 

kvalitativa undersökningar kan innehålla reliabilitetsbrister, t.ex. feltolkningar av frågor och 

svar hos den bedömda eller bedömaren, yttre störningar, samt tur eller otur i de frågor som 

ställs. De enkäter som informanterna har besvarat kan självklart ha feltolkats, informanterna 

läser frågorna och tolkar utifrån det de tror de skall svara. Informanternas svar kan även 

misstolkas i studien. Allting handlar om hur vi människor tolkar olika saker, vad som betyder 

en sak för den ene behöver inte betyda det för den andre och vice versa. Det finns även en risk 

att informanterna kan skriva ner det de tror förväntas av dem, för att tillgodose det undersökta. 

Detta kan ske både omedvetet och medvetet.  Under observationer kan även feltolkningar 

uppstå, antaganden kan göras om en viss situation som visar sig vara helt felaktiga. Upplägget 

för lektionerna kan ha gjorts om då informanterna vet om att observationer skall göras i 

klassen. Detta för att anpassa det som skall observeras. När observationer genomförs i 

klassrummet måste det även finnas en förståelse för att det kan störa många elever. Detta kan 

göra att undervisningsförutsättningarna inte alltid blir de samma, det kan bli svårt att nå det 

resultat som läraren tänkt från början. Det som är bra med denna studie är att det finns 

observationer, samt även en viss dialog med lärarna i anslutning till observationerna, samt 

enkätsvar. Genom detta finns ett ganska bra helhetsperspektiv på undervisningen i denna 

studie.  

   Stukàt (2005:128) skriver att validiteten är svårfångad och mångtydig men ändå 

grundläggande för undersökningens värde. Det svåra med validiteten i detta arbete var att det 

till en början var för stort fokus på observationerna. Tanken var att genom observationerna 

skulle det räknas och jämföras skolor emellan för att få fram ett resultat. Detta blev väldigt 

missvisande då samlingarna i skolorna, samt upplägget för dagen var för olika varandra i de 

olika skolorna och klasserna. För att riktigt kunna se/mäta hur mycket lärarna använder sig av 

de olika uttrycksformerna skulle observationer behövas under längre perioder. Det är svårt att 
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uttala sig om validiteten i arbetet då även reliabiliteten är svårtolkad. Stukat (2005:126) menar 

att om reliabiliteten är svag, kan det inte heller mäta det man vill veta något om, reliabilitet är 

en förutsättning för validiteten.  

   För att bedöma generaliserbarheten är undersökningsgruppen är för liten. Denna 

undersökning skulle behöva göras på fler skolor, med fler elever och med fler 

undervisningssätt, för att kunna säga hur undervisning med hjälp av de olika uttrycksformerna 

kan hjälpa eleverna i deras läs- och skrivinlärning. Något som däremot var lika i de fyra 

klasser som undersöktes, var glädjen och lusten som fanns hos eleverna när saker/kunskaper 

lektes fram.  

4 Resultat 
Här nedan presenteras först de observationer och de samtal med informanterna som skedde 

under observationerna. Först presenteras ur och skur skolan, därefter den kommunala skolan. 

Sedan följer enkätsvaren och en redogörelse för dem. Därefter presenteras ett resultat av 

observationerna, samtalen och enkäterna. 

4.1 Observationer 
De samtal och diskussioner som uppkom med informanterna i samband med observationerna 

blev till mycket stor nytta i denna studie. Under observationerna har det samtalats med 

informanterna och de har mer än gärna delat med sig av sina åsikter, erfarenheter och 

kunskaper till denna undersökning. Detta har skett på ett avslappnat, positivt och öppet sätt. 

Observationer genomfördes i fyra olika klasser, ca fyra timmar per klass. De klasser som 

observerades var en förskolklass och en årskurs ett på en kommunal skola, samt en 

förskoleklass och en årskurs ett på en ur och skurskola. Observationerna var en variant av 

deltagarobservation. Anteckningar gjordes till det som kunde kopplas till de olika 

uttrycksformerna, samt att eleverna och deras aktiviteter observerades under en dag.  

4.2 Observationer och samtal med informanter från ur och 

skurskolan 
Ur och skurskolan arbetar efter en utomhuspedagogik vilket innebär att större delen av dagen 

tillbringas utomhus. Skolgården ligger inne i en skogsdunge, träd och skog omringar de två 

skolhusen. Det växer ännu ingen riktig gräsmatta då det ena huset är relativt nybyggt. Marken 
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täcks därför mest av lera och vildvuxet gräs, det ser mer ut som en stor vildvuxen äng. Det 

finns tre samlingsplatser på skolgården, en lappkåta och två stubbringar. Det finns en sandlåda 

med leksaker till, två fotbollsmål, bollar, bandyklubbor osv. Det finns även en stor utomhus 

grill. Ambitionen i vinter är att spola en egen skridskobana på en liten del av tomten. 

Elevgrupperna är inte så stora på denna skola, i årskurs ett är de åtta elever och i 

förskoleklassen sex elever. På hela skolan är det ca 40 – 50 elever. Alla elever på skolan 

känner varandra, alla elever går även på samma fritids efter skolan. Eleverna i ur och 

skurskolan startar sin skoldag klockan nio, de flesta eleverna kommer strax efter klockan åtta 

och är då utomhus och leker. Efter samlingen som är från ca klockan nio till ca halv tio är det 

ännu en rast. Därefter startar lektionerna antingen inomhus eller utomhus. 

   Morgonsamlingarna bedrivs utomhus i den så kallade stubbringen. Förskoleklassen och 

femåringarna har en gemensam samling och ettorna har sin samling med resten av skolan dvs. 

med elever från tvåan, trean och fyran. Det blir ca 10 elever i förskoleklass samlingen och ca 

40 elever i samlingen med ettorna. I dessa samlingar behandlas väder, datum, årstid, år, 

händelser under dagen och allmän information. I förskoleklassen läser de oftast även en saga, 

vilken ibland visas med bilder till. Bilderna är då laminerade och de fästs på en lina mellan 

två träd med hjälp av klädnypor. I förskoleklassen ändrade eleverna dagar, datum och månad 

med hjälp av träbrickor. I ettornas samling sjöng de också en sång om vattnets kretslopp.  

   Eleverna arbetar efter Bornholmsmodellen i förskoleklass och årskurs ett. I förskoleklass 

kompletterar de även Bornholmsmodellen med Trulle. Trulle baseras på ungefär likvärdiga 

idéer som Bornholmsmodellen. En stor skillnad är däremot att Trulle är en person och det är 

omkring honom handlingen utspelar sig. Bokstavsinlärningen i ettan går till så att läraren och 

eleverna har en gemensam genomgång av den aktuella bokstaven. Arbetsschemat går sedan ut 

på att eleverna t.ex. skall skapa bokstaven med olika material (stenar, lera, sand, mm.), att de 

skall spåra den, skriva den, måla den, läsa om den, sjunga om den osv. När eleverna skriver 

texter rättar inte läraren det eleverna skriver. Skrivs bokstäverna åt fel håll eller om orden 

stavas fel rättas inte detta. Detta för att läraren vill uppmuntra elevernas skrivande, läraren 

anser att det skall var lustfyllt för eleverna att skriva. Av den anledningen säger läraren att hon 

inte vill gå in och peta i stavfel då hon menar att det för eleverna kan upplevas som ett 

misslyckande. Skolan arbetar emellanåt med projekt och involverar då hela skolan, alla 

årskurser. Elever från ettan till femman kan spela upp olika dramatiseringar tillsammans och 

ingå i gemensamma grupper. På något vis involveras alltid även förskoleklassen och 

femårsgruppen. Eleverna har en stor rörelsefrihet under sina raster, samt under de delar av 
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dagen som undervisningen bedrivs utomhus. Då använder sig eleverna av många olika 

uttrycksformer då de leker, rör sig, klättrar, kryper, skapar olika saker av naturen, upptäcker, 

ritar i sanden, sjunger och dansar. Eleverna har t.ex. tillsammans hjälpts åt att skapa 

bokstäverna i alfabetet med hjälp av pinnar och rep. De använder sig även ibland av en 

matematiktipspromenad där det gällde att stoppa i eller ta ur rätt antal stenar i en påse. Under 

lektionerna inomhus förstärker bilder vissa ord, samt att eleverna och läraren rimmar och 

leker med orden. De sjunger emellanåt och ritar till det de skriver osv. Förövrigt integreras 

inte så mycket av de andra uttrycksformerna i undervisningen inomhus.  

4.3 Observationer och samtal med informanter från den 

kommunala skolan 
Det mesta av elevernas undervisning bedrivs inomhus. Eleverna har ibland undervisning 

utomhus t.ex. utomhusmattematik eller särskilda utomhusdagar. Elevernas skolgård består av 

asfalt och till viss del sand. Det finns en gungställning, en stor klätterställning, stänger att 

hänga knäveck och klättra i, bandymål och klubbor, bollar, hopprep, hagar, bollrutor och en 

lekstuga. Det är ungefär 24 elever/klass och det finns tre årskurser/år på skolan. 

Fritidsverksamheten är fördelad till tre olika avdelningar från förskoleklass till årskurs tre. 

Eleverna börjar sina lektioner klockan åtta, de kommer då antingen direkt hemifrån eller från 

fritids. Deras första gemensamma rast utomhus är klockan tjugo i tio. 

   Morgonsamlingarna bedrivs inomhus, i förskoleklassen är de ca 23 elever. I årskurs ett 

arbetar de i halvklass förmiddagar och eftermiddagar vilket gör att morgonsamlingarna har 

ungefär 12 elever. Även här finns samma rutiner som i ur och skur skolan, dvs. väder, datum, 

månad, år, årstid, dagens schema och allmän information. Eleverna sjunger även en 

godmorgon sång. Datum, månad, årstider och dagens schema förstärks med bilder. Efter 

morgonsamlingen som oftast sker på golvet på en matta, fortsätter lektionerna som vanligt. 

   Eleverna arbetar efter Bornholmsmodellen i förskoleklass och årskurs ett. I förskoleklass 

kompletterar de även Bornholmsmodellen med Umeåmodellen. Den största skillnaden är att 

Umeåmodellen fokuserar mer på stavelser än Bornholmsmodellen. Anledningen till att de valt 

att fokusera på två inlärningsmodeller är att läraren menar att de genom detta kan hjälpa fler 

elever. Detta baserar läraren på att alla elever lär olika. Bokstavsinlärningen i ettan går till så 

att läraren och eleverna har en gemensam genomgång av den aktuelle bokstaven. 

Arbetsschemat går sedan ut på att eleverna t.ex. skall skapa bokstaven med olika material 
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(stenar, lera, sand, mm.), att de skall spåra den, skriva den, måla den, läsa om den, sjunga om 

den osv. När eleverna skriver rättas deras texter. Läraren skriver vid sidan av elevernas texter 

hur det felaktiga ordet stavas samt hur bokstäverna skall se ut om de skrivs åt fel håll. Detta 

för att läraren befarar att fel beteende skall befästas hos eleverna. Ibland kan vissa texter 

sparas precis så som eleverna skrivit dem, detta för att de skall ges en möjlighet att kunna gå 

tillbaka och se sin egen utveckling. Skolan försöker även att skapa möjligheter för eleverna att 

samarbeta klasserna emellan. De har skapat olika fadderdagar och har en bra fungerande 

fadderverksamhet. Hela skolan har även gemensamma friluftsdagar samt olika sorters firande 

tillsammans t.ex. fn-dagen, lucia firande osv. De olika uttrycksformerna integreras i de olika 

ämnena varje dag. Bilder förstärker ord, sånger sjungs, miniröris, de rimmar, ritar till det de 

skriver och olika lekar leks.  

 

4.4 Enkätsvar 

4.5 Presentation av informanternas svar på enkäten. 
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                   Informant 1                   Informant 2                   Informant 4                     

Frågor. Kvinna 27 år, 2 år i yrket, 

ur och skur åk.1. 

Kvinna, +50,arbetat med 

barn i 41 år, ur och skur 

förskoleklass. 

Kvinna 37 år, 2,5 år i 

yrket, kommunal skola 

förskoleklass. 

Arbetar du efter någon 

speciell inlärningsmodell 

med dina elever i deras 

läs- och skrivinlärning? 

Motivera gärna ditt svar. 

 

Lundbergs God 

Läsutveckling och God 

skrivutveckling. Samt 

sinnena för att befästa 

kunskaperna djupare. 

Bornholmsmodellen och 

Trulle. 

Bornholmsmodellen och 

Umeåmodellen. För att 

fler inlärningsmöjligheter 

skall skapas. 

Arbetar ni gemensamt 

med samma 

inlärningsmodell inom 

läs- och skrivinlärning på 

hela skolan? Av vilken 

anledning? 

 

Nej. Men övriga lärares 

arbeten och planering 

inspirerar min 

undervisning. 

Startade med 

Bornholmsmodellen för 

några år sedan infördes 

även Trulle. Följer upp i 

åldrarna. 

Bornholmsmodellen för 

att få en röd tråd genom 

åldrarna. 

Hur mycket får du 

personligen bestämma 

hur du arbetar med läs- 

och skrivinlärning? 

Skulle du vilja lägga in 

mer av dina egna idéer i 

undervisningen? 

Motivera gärna ditt svar. 

Bestämmer helt själv. De 

övriga lärarnafinns dock 

alltid som hjälp och stöd. 

Utgår från 

bornholmsmodellen och 

Trulle, men kan lägga in 

eget material. 

Utgår från 

bornholmsmodellen och 

Umeå modellen men får 

med mycket egna idéer.  

Arbetar du med de olika 

uttrycksformerna i er läs- 

och skrivinlärning? 

Hur/varför/varför inte/hur 

ofta? 

Sång, bild, formar 

bokstäver av lera och 

annat naturmaterial, 

drama och dans vid 

projekt. 

Arbetar med meningar, 

ord, stavelser, ljud och 

rim och ramsor. 

Bokstäver efter jul. 

Arbetar med de olika 

uttrycksformerna för att 

nå så många elever som 

möjligt, då alla elever lär 

olika, olika lätt/svårt 

Hur gör du för att 

individualisera 

undervisningen inom läs- 

och skrivinlärningen? 

Tex. vid 

bokstavinlärningen 

genom det schemat. 

Blankt. Tex. att de som kan 

skriva får skriva egen text 

till det de ritar. De andra 

skriver av texten eller 

skriver bara sitt namn. 

Figur 2, sammanställning av enkäterna. 
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4.6 Enkätpresentation                                                                                       

Enkäterna har lämnats ut till fyra olika lärare, dessa lärare är även klassföreståndare i de 

klasser där observationerna utförts, se även figur 2. Dessvärre hann en lärare inte med att 

svara på enkäten, hon finns ändå med som informant i denna studie då observationer 

genomförts i hennes klass. Hon har även till viss del delat med sig av sina åsikter genom de 

samtal som förts under observationerna. Informant 1 är en 27- årig kvinna som arbetat två år 

inom yrket, detta är hennes första årskurs etta. Hon har läst lärarutbildningen 220 hp. 

Informant 2 är en drygt 50 – årig kvinna som arbetat med barn sedan 1970. Hon är utbildad 

barnskötare och förskolelärare. Informant 4 är även hon kvinna och hon är 37 år gammal. Hon 

har arbetat inom yrket i två och ett halvt år. Informant 3 är en kvinna som är 50 år gammal, 

mångårigyrkeserfarenhet. Informant 3 har inte hunnit svara på enkäten och därför finns hon 

inte med i denna redogörelse. 

 Samtliga informanter uppger att de arbetar efter Bornholmsmodellen och Ingvar 

Lundberg i elevernas läs- och skrivinlärning. Informant 1 poängterar även att hon 

anser att det är viktigt att blanda in elevernas sinnen vid inlärningstillfällena. 

Informant 2 och 4, som båda har hand om förskoleklasser, kompletterar 

Bornholmsmodellen med varsin annan variant. Informant 2 lägger till Trulle som 

komplement medans informant 4 lägger till Umeå modellen. Informant 4 menar att de 

lägger till detta då alla elever lär sig olika, så att de kan erbjuda fler inlärningssätt.  

 Informant 1 menar att hon planerar sin undervisning själv, men att de andras arbeten 

inspirerar henne. Informant 2 som arbetar på samma skola som informant 1 menar att 

de framförallt arbetar efter Bornholmsmodellen och Trulle. Informant 4 svarar att 

Bornholmmodellen går som en röd tråd genom skolan. 

 Samtliga informanter menar att de själva bestämmer och planerar vad som skall göras 

under lektionerna. De anser att det finns gott om utrymme att lägga in sina egna idéer. 

Informant 2 och 4 menar att de oftast utgår från Bornholm och Trulle/Umeåmodellen. 

 Informant 1 menar att de olika uttrycksformerna används vid t.ex. bokstavsinlärning. 

De sjunger samt använder sig av bild vid skapande av bokstäver. Vid olika projekt så 

används drama och dans. Informant 2 har svarat att de rimmar och använder sig av 

ramsor, de lyssnar efter olika ljud och använder sig av stavelser. Informant 4 skriver 

att de olika uttrycksformerna används för att nå så många elever som möjligt. Detta 
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därför att de anser att alla elever lär sig olika och har olika lätt eller svårt att ta till sig 

kunskaper. 

 Informant 1 menar att de individualiserar undervisningen vid bokstavsinlärningen. 

Eleverna följer då ett bestämt schema, de kan genom detta till viss del planera sitt eget 

arbete och arbeta på i sin egen takt. Informant 2 har valt att inte svara på denna fråga. 

Informant 4 ger som exempel att de elever som kan skriva skriver till det de ritat. De 

andra eleverna skriver av en förskriven text och en del skriver bara sitt namn till 

teckningen. 

4.7 Resultatsammanfattning 
En stor skillnad mellan de båda skolorna är att den ena skolan arbetar efter en ur och skur 

pedagogik. Eleverna på denna skola vistas större delen av dagen utomhus. Den kommunala 

skolan bedriver en traditionell undervisning inomhus. De båda skolgårdarna ser ut på lite 

olika sätt och inbjuder till både lika och olika aktiviteter för eleverna. Ur och skurskolans 

skolgård är skogsmark, det finns gott om träd och stora ytor för eleverna att röra sig på. Den 

kommunala skolans skolgård består av asfalt och något mindre ytor att röra sig på. I ur och 

skur skolan inbjuds eleverna till att klättra i träd samt att bygga kojor. I den kommunala 

skolan finns knappt några träd på skolgården, däremot inbjuds eleverna till olika bollrutor och 

hagar som inte ur och skur skolan har. Elevgrupperna i ur och skur skolan är betydligt färre än 

i den kommunala skolan. Detta gör att lärarna i ur och skurskolan kan och bör få en bättre 

överblick över sina elever. Det är stor skillnad på att ha åtta elever i årskurs ett mot tjugofyra 

elever. Ur och skurskolan har mycket färre elever sett till hela skolan mot den kommunala 

skolan. I ur och skurskolan känner alla eleverna varandra, alla elever går t.ex. på samma 

fritids efter skolan. Detta skapar en trygghet på skolan då alla känner alla. Den kommunala 

skolan försöker också att samarbeta över åldrarna och skapar t.ex. olika fadderdagar. Däremot 

är skolan för stor för att alla skall känna alla, det finns tre klasser i alla årskullar vilket gör att 

det blir svårt att samarbeta med alla. Eleverna i ur och skurskolan startar sin skoldag klockan 

nio, de flesta eleverna kommer strax efter klockan åtta och är då utomhus och leker. Efter 

samlingen som är från ca: klockan nio till ca: halv tio är det ännu en rast. Därefter startar 

lektionerna antingen inomhus eller utomhus. Eleverna i den kommunala skolan börjar sina 

lektioner klockan åtta, de kommer antingen direkt hemifrån eller från fritids. Deras första 

gemensamma rast utomhus är klockan tjugo i tio. 
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   Morgonsamlingarna sker efter ungefär samma rutiner skolorna emellan. Det är väder, 

datum, årstid, år, händelser under dagen och allmän information som behandlas. Denna 

information förstärks på båda skolorna genom olika bilder och då framförallt i de båda 

förskoleklasserna. En skillnad med morgonsamlingarna är att i ur och skurskolan har 

förskoleklassens och femåringarna en gemensam samling. Medans ettorna har sin samling 

med resten av skolan dvs. med elever från tvåan, trean och fyran. Det blir ca.10 elever i 

förskoleklass samlingen och ca 40 elever i samlingen med ettorna. I den kommunala skolan 

har förskoleklassen sin egen samling och de är ungefär 24 elever. Även ettorna på den 

kommunala skolan har en egen samling och de är då ungefär 12 stycken då de är indelade i 

halvklasser förmiddagar och eftermiddagar.  En annan skillnad är att ur och skur skolan har 

sin morgonsamling utomhus och den kommunala skolan har sin morgonsamling inomhus.  

Morgonsamlingarna på de båda skolorna var lugna och eleverna satt stilla och lyssnade, det 

märktes att de visste vad som förväntades av dem. En skillnad som märktes under 

observationerna var att elever som samtalade med varandra under samlingarna på ur och skur 

skolan inte störde samlingen på samma sätt som elever som samtalar under en samling 

inomhus. Detta därför att inomhus hörs och störs samlingen mer av alla de ljud som 

uppkommer genom att det finns fyra väggar som tar upp dem. Efter morgonsamlingen går ur 

och skurskolans elever på rast. Eleverna i den kommunala skolan fortsätter att arbeta. 

   Den största likheten skolorna emellan och i de fyra klasserna är att de arbetar efter Ingvar 

Lundbergs Bornholmsmodell. En likhet är också att de båda skolornas förskoleklasser tagit in 

en metod som ett komplement till Bornholmsmodellen. I ur och skurskolan använder sig 

förskoleklassen av Trulle och i den kommunala förskoleklassen av Umeåmodellen som 

komplement. Den kommunala skolan menar att de vill använda sig av fler än ett inlärningssätt 

för att kunna lära ut till så många elever som möjligt. Då de menar att alla elever lär sig olika. 

Lundberg (2007:6) skriver att Bornholmsmodellen är språklekar som är avsedda för främst 

förskoleklasser men även som uppföljning de första veckorna i årskurs ett. Eleverna ges 

genom materialet ett mångsidigt sätt att ta till sig språket på. Bornholmsmodellen, Trulle och 

Umeåmodellen bygger på ett lustfyllt lärande vilket skapar motivation och nyfikenhet hos 

eleverna, de vill och tar till sig kunskaperna. De båda skolorna arbetar även likvärdigt när det 

handlar om bokstavsinlärningen. De har först en gemensam genomgång om den aktuella 

bokstaven och därefter träder ett bokstavsschema in som eleverna får följa. Här kommer de 

olika uttrycksformerna med i bilden och det är även på detta sätt som de båda lärarna anser att 

de individualiserar undervisningen. De menar att eleverna ges möjligheter att arbeta i sin egen 
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takt, de får till viss del planera sitt eget arbete, samt att de får använda olika uttrycksformer.  

En annan stor skillnad är hur de olika lärarna i årskurs ett arbetar med elevernas skrivinlärning 

på de olika skolorna. I ur och skurskolan rättar inte läraren det eleverna skriver. Skrivs 

bokstäverna åt fel håll eller om orden stavas fel rättas inte detta. I den kommunala skolan 

rättar läraren det eleverna skriver. Detta är två olika synsätt och om något sätt är mer rätt eller 

fel än det andra undersöks inte i detta arbete.  

   Skillnaderna i arbetet med de olika uttrycksformerna skolorna emellan som framkommit 

genom de observationer som gjorts, är att den kommunala skolan integrerar de olika 

uttrycksformerna i de olika ämnena varje dag. Bilder förstärker ord, sånger sjungs, miniröris 

(rörelser till musik från friskis och svettis) och olika lekar leks. De använder sig mycket av 

ord som rimmar för att göra undervisningen lustfylld, att eleverna får leka med språket. I ur 

och skurskolan syns inte detta på samma sätt under deras lektioner inomhus, förutom att de 

använder sig av ord som rimmar och bilder som förstärker ord på likvärdigt sätt som i den 

kommunala skolan. Eleverna ritar även bilder till det de skriver och sjunger om. Eleverna i ur 

och skurskolan har dock en större rörelsefrihet under sina raster, samt under de delar av dagen 

som undervisningen bedrivs utomhus. Då använder sig eleverna av många olika 

uttrycksformer då de leker, rör sig, klättrar, kryper, skapar olika saker av naturen, upptäcker, 

ritar i sanden och sjunger. Drama liksom dans upplevs som förknippade till olika tillfällen i de 

båda skolorna. I ur och skur skolan är det mest förknippat till de projekt/teman som de 

genomför under terminerna. Projekten genomförs med samma tema för hela skolan i alla 

årskurser. Handlar projektet om t.ex. medeltiden arbetar hela skolan med detta. Ofta och gärna 

genomförs då dramatiseringar tillsammans i de olika årskullarna. I den kommunala skolan är 

dans något som mestadels förknippas med idrotten eller engångstillfällen. När det gäller 

drama upplevs det som ungefär likvärdigt med ur och skurskolan, men dock inte lika frekvent. 

Det är något som görs vid särskilda tillfällen eller inför något speciellt, t.ex. en skolavslutning 

eller en uppvisning.  

5 Diskussion 
Alla elever är unika och tar till sig kunskaper på olika sätt, detta måste skolor och lärare ta 

hänsyn till. Både Sandberg (Mdh 020211) och Lillemyr (2002:43) menar att barn mellan 0 – 

12 år alltid är i leken. Elevernas lek, fantasi och kreativitet måste användas i dagens 

undervisning för att skapa ett lustfyllt lärande. Det lustfyllda lärandet skapar motiverade 

elever och motiverade elever har lättare att förstå och ta till sig kunskaper på djupet. Lärare 
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måste se och förstå hur varje elev fungerar och hur just den enskilde eleven tar till sig sina 

kunskaper. Gardner (1983:XVIII) menar att människan har åtta olika intelligenser och att 

han/hon har svårt att ta till sig saker som strider mot deras egna utvecklingslinjer som 

kännetecknar en viss/deras egen intelligens. Det är viktigt att förstå att samma kunskaper kan 

skapas och nås genom olika uttrycksformer och synvinklar. Det finns inte bara ett sätt att nå 

målet och kunskaper på, det är viktigt att inse att inlärningsmöjligheterna är oändligt många. 

Att förebygga elevers inlärningssvårigheter innebär för Parlenvi och Sohlman (1985:61) att ge 

eleverna en så allsidig stimulans som möjligt. De menar att lärare måste arbeta med både 

känsla och intellekt, både höger och vänster hjärnhalva. Eleverna måste ges möjligheter att 

använda alla sina sinnen och hela kroppen för att ta till sig kunskaper och befästa dem. 

Enkätsvaren visar på att detta är något som både informant ett och fyra tänker på, (se figur 2). 

Lars - Eric Berg och Anna Cramér menar att hjärnan fungerar som en sambandscentral men 

att minnet inte sitter i hjärnan utan i hela kroppen (2003:40).  Dagens svenska skolor har 

problem med både läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationsproblem hos eleverna. 

Gunilla Dessen (1993:13) ställer sig frågan om de ökade koncentrationssvårigheterna i dagens 

skolor beror på bristande motorik. Av denna anledning jämfördes i denna undersökning två 

skolor, en kommunal skola och en skola med ur och skur pedagogik. Detta för att se och 

jämföra hur de olika skolorna arbetade med de olika uttrycksformerna, samt om detta skulle 

påverka eleverna i deras inlärningssituationer. Den största skillnaden skolorna emellan är att 

ur och skurskolan bedriver en utomhuspedagogik och den kommunala skolan en traditionell 

undervisning inomhus. Därefter är den stora skillnaden elevantalet i klasserna, men även 

elevantalet sett till hela skolan. I ur och skurskolan anser jag att lärarna ges en större 

möjligheter att stödja varje elev och att individualisera undervisningen då det bara är t.ex. åtta 

elever på en lärare i årskurs ett. I den kommunala skolan är det tjugofyra elever på en lärare, 

detta tror jag gör det svårare att hinna med att se var varje elev är. Observationerna och 

enkätsvaren i denna undersökning visar på att lärarna använder sig av de olika 

uttrycksformerna i elevernas läs- och skrivinlärning, samt även i den övriga undervisningen. 

Uttrycksformerna finns med i de båda skolorna men genom de observationer jag gjort upplevs 

arbetet med dem på lite olika sätt. En av anledningarna till att det upplevs som att skolorna 

arbetar olika med uttrycksformerna tror jag kan bero på deras profileringar. Profileringarna 

skapar olika förutsättningar och möjligheter i undervisningsmiljön. I ur och skurskolan är det 

meningen att eleverna skall ha en stor rörelsefrihet och att undervisningen skall bedrivas 

utomhus, vilket på sitt vis gör att undervisningen blir friare. Den kommunala skolan har 

mindre ytor för eleverna att röra sig på och undervisningen sker inomhus i ett klassrum. I den 
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kommunala skolan integreras olika uttrycksformer dagligen i de olika ämnena samt i 

elevernas läs- och skrivinlärning, det kan då t.ex. handla om att rita, sjunga och rimma och 

ramsa på olika sätt. Lektioner kan även avbrytas för t.ex. miniröris, den kan även avbrytas för 

att sjunga eller leka en lek, detta för att fylla på eleverna med ny energi. I ur och skurskolan 

finns de olika uttrycksformerna med i inomhus undervisningen vid t.ex. bokstavsinlärningen, 

när de ritar till sina texter och när de sjunger och rimmar. Sedan återfinns de på många olika 

sätt i elevernas utomhusvistelse. På något sätt är det svårt att skilja elevernas utomhusvistelse 

från det vi till vardags och traditionellt sätt kallar för rast, men så är inte fallet i ur och 

skurskolan. Deras utomhusvistelser är undervisningssituationer, vanliga lektioner. Självklart 

har eleverna även raster på ur och skurskolan, både inomhus och utomhus. Eleverna i ur och 

skurskolan är nästan alltid i rörelse när de är utomhus och då används många av de olika 

uttrycksformerna. De skapar t.ex. bokstäverna i alfabetet med hjälp av pinnar och rep. De 

skapar även bokstäver av lera och ritar och skriver i sanden. Eleverna och lärarna läser även 

sagor utomhus. Ibland sätts sagorna upp på en lina mellan träden så att eleverna själva kan 

läsa samt se bilderna till sagan. När eleverna sedan arbetar inomhus, arbetas det mycket 

fokuserat och koncentrerat med att t.ex. skriva, läsa eller räkna. Då blandas inte så mycket av 

de olika uttrycksformerna in i undervisningen. Eleverna ritar till det de skriver - bilder som 

förstärker ord är det som är vanligast förekommet. Anledningen till att eleverna kan arbeta så 

koncentrerat och utan avbrott vid inomhusundervisningen är kanske det som Danielsson, 

Auoja, Sandberg och Jonsson (2001:20) redogör för genom Patrik Grahns undersökning, han 

anser att elever som går på en ur och skurskola har en bättre koncentrationsförmåga än de 

elever som går på en traditionell skola. Detta tror han beror på att ur och skurskolans elever 

har större rörelsefrihet. Eleverna i ur och skur skolan kan låta och höras mer därför att de 

vistas utomhus, de har större ytor att röra sig på. Inomhus blir det jobbigare och mer störande 

när många talar samtidigt därför att de fyra väggarna samlar upp allt ljud. Om de olika 

uttrycksformerna påverkar elevernas läs- och skrivinlärning i förskoleklass och årskurs ett är 

svårt att svara på då jag anser att denna undersökning är för liten. Jag anser att fler skolor och 

klasser under en längre tid skulle behöva observeras för att kunna svara på det. Jag är också 

väl medveten om att det jag observerat och dragit mina slutsatser på inte behöver stämma med 

hur det verkligen är på de båda skolorna. Detta pga. att jag bara deltagit/observerat 

undervisningen på skolorna under så kort tid. Vad jag däremot tycker att jag sett under min 

korta undersökning är att de olika uttrycksformerna skapar möjligheter för eleverna till en 

allsidig stimulans. Parlenvi och Sohlman (1985:61) menar att det är just detta som förebygger 

inlärningssvårigheter hos eleverna. Den allsidiga stimulansen bygger jag på att eleverna får 
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röra på sig på ett annat sätt när de arbetar med de olika uttrycksformerna. De får möjligheter 

att använda sig av olika sinnen, samt att eleverna ges möjligheter att prova sig fram och att 

finna sina egna vägar. Informant 4 som är lärare i förskoleklassen på den kommunala skolan 

skrev i sin enkät att de arbetade med de olika uttrycksformerna därför att de ville ”fånga” så 

många elever som möjligt. Hon anser att alla barn lär olika och att de har olika lätt/svårt för 

olika saker. Informant 1 som är lärare i årskurs ett på ur och skurskolan svarade i sin enkät att 

hon vill involvera så många sinnen som möjligt i elevernas arbete. Detta därför att hon anser 

att kunskaperna befästs djupare. Under mina observationer har jag även kunnat se att de olika 

uttrycksformerna skapar lustfyllda lektioner. Detta har jag märkt genom att se hur vissa elever 

skiner upp eller tar för sig mer än vanligt beroende på vilken uttrycksform som passar just 

honom/henne. Edin (1995:3) menar t.ex. att lek- och danslust även skapar arbetslust hos 

eleverna. Även Lundberg (2008:20) skriver om lusten till att lära och menar att rim och 

ramsor ger glädje hos eleverna. Att arbeta med uttrycksformerna förknippas av många som ett 

lustfyllt lärande. Det lustfyllda anser jag skapar motivation vilket i förlängningen skapar 

kunskaper. Bergströms forskning visar i Danielsson mfl (2001:19) att elever som får utlopp 

för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerad och motiverad till inlärning. Jag anser 

att alla de olika uttrycksformerna skapar möjligheter till lärande. De skapar även möjligheter 

till att individualisera undervisningen vilket Lgr11 förespråkar. Genom rörelser, dans, drama, 

musik, bild, lek och rim och ramsor kan samma mål nås men genom olika vägar. Genom detta 

undervisningssätt öppnas skolan upp för alla de olika intelligenserna som Gardner 

(1983:XVIII) menar att människan innehar. Detta skapar en skola som ger lika möjligheter för 

alla elever. 

6 Utvärdering av metod 
Att genomföra observationer och enkäter i de utvalda klasserna och med de utvalda 

informanterna gav mycket för detta arbete. Just kombination att genom observationerna få se 

det informanterna skriver om utföras i praktiken gav mycket. Anledningen till att 

observationer genomfördes i denna undersökning är precis det som Stukàt (2004:49) skriver, 

att ta reda på vad människor faktiskt gör – inte bara vad de säger att de gör. Alla gånger 

stämmer inte den information som informanterna ger, det finns en risk att de anpassar sina 

svar efter det undersökningen vill få fram. Denna anpassning sker oftast omedvetet. En annan 

mycket viktig detalj i denna undersökning blev de samtal och diskussioner som uppstod med 

informanterna under observationerna. Att de på ett öppet sätt delade med sig av sina 
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erfarenheter och sitt synsätt gav ett djup i undersökningen. Observationerna, enkäterna och 

samtalen med informanterna under observationerna gav ett bra helhetsperspektiv på 

undervisningssituationen i de olika klasserna. 

7 Avslutning 
Elevers läs- och skrivinlärning påverkas av många olika faktorer. De olika uttrycksformerna 

kan vara en av dem. Alla människor är unika och föds med olika intressen och sätt att ta till 

sig kunskaper på. En förutsättning för lärande i alla dess former är lusten och viljan hos den 

som skall lära sig något. Lärandet måste utgå från hur varje individ tar till sig kunskaper och 

det gör alla individer på olika sätt. Gardner (1983.XVIII) menar att det finns åtta olika 

intelligenser hos människan och att lärare måste lära sig att undervisa efter detta. Lärarna 

måste finna flera vägar för eleverna att nå det bestämda målet på. Det finns inte en väg som är 

den enda och rätta. Genom att erbjuda eleverna undervisning med hjälp av de olika 

uttrycksformerna skapas möjligheter till individualisering. Det skapas även förutsättningar för 

ett lustfyllt lärande och genom detta motiverade elever. Genom de olika yttrycksformerna ges 

eleverna en chans att finna sig själva, de lär sig om hur de lär sig. Detta skapar en enorm 

trygghet och en inre tillit till sig själv hos eleverna, de vågar, vill och kan.  

   Under detta arbete har flera idéer till fortsatt forskning grott inom mig. Jag skulle vilja 

fördjupa denna undersökning på något sätt. Det skulle vara intressant att se hur läs- och 

skrivinlärningen skulle se ut om eleverna i större utsträckning fick vara med och påverka 

vilken uttrycksform de vill lära sig igenom. Skulle läs- och skrivinlärningen bli mindre 

problematisk och skulle färre elever få läs- och skrivinlärningsproblem? Får vi mer 

motiverade och koncentrerade elever i våra skolor genom detta arbetssätt? Ett annat intressant 

spår till vidare forskning som uppstått genom detta arbete är att undersöka hur eleverna 

påverkas beroende på om läraren rättar det de skriver eller inte. De båda lärarna i årskurs ett i 

denna undersökning arbetade på olika sätt just när det gäller detta. Läraren i årskurs ett på den 

kommunala skolan rättar det som eleverna skriver, det handlar om allt från stavfel, bokstäver 

vända åt fel håll samt stor och liten bokstav. Detta gör hon därför att hon är rädd att 

felbeteenden befästs. Läraren i den privata ur och skurskolan rättar inte det eleverna skriver, 

detta därför att hon tror att det kan förstöra den enskilde elevens motivation för fortsatt 

skrivande. Vilket sätt är bäst för eleven?  Lär sig eleverna att stava lika bra oavsett 

tillvägagångssätt? 
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Bilaga 1. 
Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Antal år i yrket: 

1. Arbetar du efter någon speciell inlärningsmodell med dina elever i deras läs- och 

skrivinlärning? Motivera gärna ditt svar. 

 

 

 

2. Arbetar ni gemensamt med samma inlärningsmodell inom läs- och skrivinlärning på hela 

skolan? Av vilken anledning? 

 

 

 

3. Hur mycket får du personligen bestämma hur du arbetar med läs- och skrivinlärning? 

Skulle du vilja lägga in mer av dina egna idéer i undervisningen? Motivera gärna ditt svar. 

 

 

 

4. Arbetar du med de olika uttrycksformerna i er läs- och skrivinlärning? Hur/varför/varför 

inte/hur ofta? 

 

 

 

5. Hur gör du för att individualisera undervisningen inom läs- och skrivinlärning? 
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