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Kajsa Falkner

Lärare på väg mot den tredje moderniteten?

En studie av LTG-i.ärares förhållningssätt i relationen 
TEORI-PRAKTIK UNDER PERIODEN 1979-2001

- Abstract -

Teachers in the Third Modern Transitionj5 An Inquiry of Teachers in the 
Interplay between Theory and Practice during the Period of 1979-2001.

This inquiry has presented an analysis of compulsory school teach
ers in the interplay between theory and practice during the period 1979- 
2001. The purpose of the study is to find conditions of bridging the 
discrepancy between theory and practice within the school arena in the 
shift from the second to the third modernity. As a tool of the interpreta
tion of the empirical data I have used the concepts Stephen Toulmin 
applies in his descriptions of the shift from the first to the second mo
dernity in his book Cosmopolis - the Hidden Agenda of Modernity. 
According to the result of the analysis the teachers’ attitudes are to a 
large extent related to characterizations of the so-called second mo
dernity. But there are also characteristic features of the so-called first 
modernity. A recapture of the first modernity thinking offers a possibi
lity to bridge the discrepancy between theory and practice within the 
school-arena.

Keywords: teachers, transition of modernity, interplay theory-practice.
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Förord

Föreliggande undersökning kan beskrivas som en resa i övergången 
från, vad Stephen Toulmin kallar, den andra till den tredje moderni
teten. Den första modernitetens aktörer föreföll inte betrakta teori och 
praktik som åtskilda, medan vi i den andra moderniteten istället agerar 
utifrån uppfattningen att teori och praktik kan separeras. I den tredje 
moderniteten sker sedan återkopplingar till den första. Med föresatsen 
att söka förutsättningar för att kunna överbrygga den s.k. diskrepan
sen mellan teori och praktik på skolans arena utgör brytningstiden mellan 
den andra och den tredje moderniteten en spännande tidsperiod.

Eftersom studien har gjorts bland lärare som arbetar med Läsning 
på Talets Grund (LTG), har jag också rest genom utvecklingen och 
förändringen av LTG. En förutsättning för att kunna genomföra detta 
arbete har varit att medlemmar i LTG-föreningen har givit mig möjlig
het att intervjua dem. I slutskedet av studien blev jag också inbjuden 
att föreläsa på föreningens årsmöte. Därefter fick jag även utrymme 
att presentera och diskutera mina resultat med föreningsmedlemmar i 
en studiecirkel. Jag vill följaktligen rikta ett varmt tack till er alla.

En viktig referenspunkt för analysen av min empiri har utgjorts av 
projektet Analys av Lärarledd Försöksverksamhet (ALF) där Sverker 
Lindblad och Biörn Hasselgren, i början av 1980-talet, studerade LTG 
som lärarledd försöksverksamhet. I egenskap av min handledare un
der forskarutbildningen i Uppsala har Sverker också introducerat mig 
i den fenomenografiska forskningsansatsen, vilken varit mig behjälplig 
i insamling, bearbetning och analys av den aktuella forskningsempirin.

Min undersökning är till dels genomförd inom ramen för Lisa
projektet (Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003: Den goda lä
raren som diskursiv konstruktion på samhälleliga arenor) som leds 
av Tomas Englund. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileums
fond och genomförs av forskare från universitetet i Örebro, Umeå, 
Uppsala och Södertörns högskola samt Lärarhögskolan i Stockholm.

Under den tid som jag har arbetat med undersökningen har jag 
varit verksam vid Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet 
som har varit en god forskningsmiljö. Vid institutionen har ELSA- 
gruppens seminarier, med fokus på ”lärare och samhälle”, också ut
gjort en betydelsefull diskussionsarena. I detta sammanhang har jag i 
olika skeden av arbetet främst fört diskussioner med Owe Lindberg, 
Kerstin Skog-Östlin och Marianne Öberg Tuleus.

I olika faser av forskningsarbetet har Anita Hjälme och Agneta 
Linné varit formella kommentatorer. De har varit engagerade och 
noggranna läsare av mitt manus.



Maria Ljunggren har transkriberat mina lärarintervjuer. Hennes 
arbete har varit ovärderligt.

Maria Alsbjer har ansvarat för sättning och layout. Hon har dess
utom bistått med korrekturläsning.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla.
Publikationen tillägnas min mamma Kerstin Falkner som i sin lärar

gärning har varit mycket engagerad i barns läs- och skrivutveckling.
Referenshanteringen har i arbetet utgått ifrån Publication manual 

of the American Psychological Association. Mindre avvikelser ifrån 
den förekommer.

Stockholm och Örebro i juli 2003 

Kajsa Falkner
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Kapitel 1



Inledning

Denna undersökning behandlar lärares förhållningssätt i relationen 
mellan teori och praktik under perioden 1979-2001. Under denna tid 
har den svenska skolan genomgått en omfattande omstrukturering. 
De förändrade styrningsvillkoren har i flera avseenden fått betydelse 
för lärares uppdrag och arbete. Många av förändringarna kan asso
cieras med vad Stephen Toulmin (1995/1990) kallar den andra mo
derniteten. Men vi befinner oss samtidigt i en brytningstid mellan den 
andra och den tredje moderniteten, vilket också får implikationer för 
hur det aktuella forskningsproblemet behandlas.

Omstruktureringen av skolan

I skolan liksom inom flera andra samhällsområden har det under de 
senaste decennierna skett, och sker alltjämt, många och omfattande 
förändringar. En strävan att flytta ansvar och beslutsfattande från 
central till lokal nivå har haft betydelse för skolans organisering. 
Kommunerna har i allt större utsträckning fått huvudmannaskapet 
med det fulla genomförandeansvaret. Härigenom uttrycks en vilja 
att tillgodose ett behov av lokal anpassning och bättre samordning 
med andra kommunala verksamheter för barn och ungdomar. Med 
hjälp av den senast tillkomna läroplanen (Lpo 94) skall rektorer och 
lärare ges utrymme att utforma de vägar som skall leda fram till de 
övergripande mål som riksdag och regering ställt upp. De professio
nella skall ansvara för att de nationella målen omvandlas till lokala 
undervisningsmål och att de sedan uppfylls. Man kan tolka föränd
ringarna, under 1980- och 1990-talet, i termer av en omstrukture- 
ringsprocess (jfr Falkner 1995, 1997; Hargreaves 1994; Klette, Carl- 
gren, Rasmussen & Simola 2002; Miron 1993; Papagiannis, Easton 
&c Owens 1992; Rasell & Rothstein 1993).

I likhet med utbildningssystemen i en rad industriländer har den 
svenska skolan genomgått, och genomgår alltjämt, en omfattande 
restrukturering. Utmärkande för reformeringen är bland annat en ökad 
decentralisering och betoning av mål- och resultatstyrning. Decen
traliseringen kan ses som en intention från statsmakternas sida att 
delegera ansvar från skolväsendets centrala nivåer till dess lokala. 
Man talar exempelvis om skolbaserad ledning och skolbaserat be
slutsfattande. Förändringen från regel- till mål- och resultatstyrning



innebär en minskad reglering. Samtidigt görs insatser för att målen 
mer direkt än tidigare skall vara styrande för verksamheten. Det blir 
således färre regler och tydligare mål.

När de nya styrningsbetingelserna gör sig gällande tenderar eko
nomiska prioriteringar att ges företräde i skolan. Det ställer nya krav 
på lärarna i så måtto att de blir tvungna att ta emot fler elever men 
med hjälp av sämre resurser. Skolorna förväntas också konkurrera 
med varandra om att uppnå de bästa mätbara studieresultaten - ett 
konkurrensmedel som inte självklart ger företräde åt pedagogiska 
argument. När de ekonomiska prioriteringarna placeras i första rum
met påverkas både lärarnas relationer till varandra och deras förhål
lande till skolledningen. Möjligt är att vi går mot en utveckling där 
interaktionen, lärare emellan och mellan lärare och skolledare, byts 
mot marknadsmässiga transaktioner. Skolans aktörer kan försättas i 
ett läge där de tvingas köpslå med varandra. Ett uttryck för detta är 
den individuella lönesättningen som nu tillämpas även på skolans 
område. Man kan då befara en situation där läraren, för att få sina 
löneanspråk tillgodosedda, måste visa sin lojalitet med skolledarna. 
Samspel, skolaktörerna emellan, i syfte att fördjupa skolverksamhe
ten befaras få mindre betydelse när de pedagogiska prioriteringarna 
tvingas träda tillbaka för de ekonomiska. Utrymmet för att gemen
samt, lärare emellan, utveckla skolan kan komma att krympa då lä
rarna definieras som inbördes konkurrenter.

När villkoren för styrningen av skolan förändras och beslutsfat
tandet decentraliseras får lärarna en ny funktion. Politikerna betrak
tar dem inte längre som verkställare av utbildningspolitiska beslut. 
Lärarna förväntas snarare utveckla lösningar för att kunna omfor
ma de politiskt fattade besluten till lokala undervisningsmål. De ges 
också större ansvar för att undervisningsmålen uppnås. Man skulle 
kunna säga att lärarna får ansvar för hur de centrala utbildningsmå
len skall förverkligas men inte för själva målformuleringen, d.v.s. vart 
deras lärargärning syftar. De har således ålagts många funktioner 
men givits lite makt att forma inriktningen på verksamheten i skolan.

I samband med den aktuella omstruktureringen av den svenska 
skolan har lärares ställning som s.k. professionella tagits upp på den 
utbildningspolitiska dagordningen (jfr Falkner 1996; Kallös & Lind
blad 1994; Lawn 1996). Att diskussionen aktualiserats just under 1980- 
och 1990-talet, och att den i hög grad initierats av politiker, antyder 
att debatten inte enbart handlar om lärares arbete utan om makt och 
inflytande över skolan. Betraktat utifrån ett utbildningspolitiskt per
spektiv kan målstyrningen, för att vara effektiv, sägas förutsätta en



professionell lärargrupp (jfr SOU 1992:94). Det kan innebära att den 
professionelle läraren betraktas som en förutsättning för en decen
traliserad och målstyrd skola.

Utvecklingen från s.k. regel- till mål- och resultatstyrning speglar en 
förändring i kontrollen över skolverksamheten. Regelstyrningen kan 
sägas ha utgjort en förhållandevis tydligt uttryckt kontroll av lärarnas 
verksamhetsutövning, men samtidigt en begränsning av deras möjlighe
ter att söka egna vägar till en god undervisning. Denna styrning repre
senterade också en förhållandevis tydligt uttryckt kontroll av lärares 
verksamhet. I det nya styrsystemet är förhållandena annorlunda. Målstyr
ningen förutsätter, som tidigare nämnts, en s.k. professionell lärargrupp. 
Lärares professionalism, i form av en bestämd yrkeskunskap och en ge
mensam etisk grund, förväntas garantera att de utbildningspolitiska rikt
linjerna följs. Professionalismen kan därmed sägas ersätta den kontroll
funktion som reglerna haft i det tidigare styrsystemet.

Lärare i den målstyrda skolan

Vad innebär det då att den professionelle läraren är förutsättningen 
för målstyrningen? Genom ett ökat ansvar för undervisningen ges 
lärarna ett större mått av frihet. De får själva bestämma hur och med 
vad de skall arbeta för att nå de nationella undervisningsmålen; men 
det är en frihet som förutsätter en själv disciplinering. Den yttre kon
trollen, i form av regler, ersätts av en intern kontroll som kommer till 
uttryck i lärarnas professionalism. Lärarna förväntas disciplinera el
ler kontrollera sig själva genom att söka nå en professionell position.

Utrymmet för de maktbetingelser som disciplineringen utgör kan 
förstås i relation till Michel Foucaults perspektiv på makt och makt
utövning (jfr Foucault 1987/1975; Beronius 1986; Deleuze 1990). Enligt 
Foucault är det inte relevant att fråga vad makt är eller varifrån makten 
kommer, inte heller vem som innehar den. Det enda som är relevant 
att fråga är hur makt utövas. Makten är inte ett attribut utan en 
relation. Disciplineringen, som här uppmärksammas, är en typ av 
makt där den som kontrolleras blir förutsättningen för själva kon
trollutövningen. Disciplineringen implicerar såväl frihet som kon
troll, vilka förutsätter varandra. Friheten tydliggörs av att lärarna 
ges ett större ansvar för förverkligandet av de centralt uppställda 
målen. De har genom decentraliseringsprocessen fått mer utrymme 
än tidigare att påverka hur de arbetar med eleverna för att nå de 
fastställda målen. Friheten, i form av större ansvar, går också hand i 
hand med en kontrollfunktion som professionaliseringen kan förvän



tas fylla. När målstyrningen sägs förutsätta en professionell lärar
grupp framträder bilden av ett allt starkare funktionellt beroende som 
ersatt en sammanhållning grundad på stark kontroll i form av uttala
de regler. Det ligger då nära till hands att tolka lärarprofessionalise- 
ring som en självdisciplineringsteknik. Det blir fråga om en intern 
kontroll som garanterar att normerna följs; därigenom blir ingen ex
tern eller yttre kontroll nödvändig. Med referens till Foucault blir det 
den som övervakas (läraren) som i sig själv upptar en maktrelation 
där han/hon blir principen för sitt eget underkuvande.

Som disciplineringsinstrument kan strävan mot en professionell 
lärarkår dels antas öka fogligheten hos lärarna, dels öka deras nytta. 
Genom att de ansvarar för att förverkliga de centralt uppställda målen 
fyller de en nyttofunktion, samtidigt som de fogar sig i de centralt 
fastställda målen. Att lärarkåren disciplineras behöver inte betyda 
att de förlorar kunskapsmässiga kvaliteter eller status i förhållande 
till andra yrkesgrupper, men de intar en lojal position i relation till 
skolväsendets överordnade nivåer.

Disciplineringen och arbetsdelningen i samhället kan tolkas som 
uttryck för en situation som kan karakteriseras av splittrade livssam- 
manhang (jfr Habermas 1988). När den sociala styrningen sker ge
nom en hög grad av arbetsdelning blir behovet av gemensamma nor
mer mindre, vilket torde påverka möjligheten att kunna tolka och 
förstå olika sociala sammanhang (jfr Durkheim 1984/1893). Ökat 
ansvar i skolan, i kombination med brist på utökad makt för lärarnas 
vidkommande, kan uppfattas som ett uttryck för ett mer splittrat livs- 
sammanhang. Lars Dencik (1992) skriver att det sociala landskapet 
hela tiden förändras och att det blir svårare att orientera sig efter de 
normer och värderingar som vi fått genom kultur och uppfostran, 
vilket betyder att vårt erfarenhetskapital hela tiden devalveras. Vi 
ställs inför allt större anpassningskrav - det krävs i allt högre grad en 
förmåga till att kunna tolka och förstå olika sociala kontexter. Émile 
Durkheim (1984/1893) framhåller att den tilltagande specialisering
en medför en process i riktning mot kunskap sabstraktion. Nämnda 
abstraktion skulle kunna associeras med erfarenhetsdevalveringen 
emedan det sker en strukturell differentiering där nyförvärvade erfa
renheter i liten utsträckning kan bygga vidare på tidigare gjorda.

I läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94 skriver man:

Teoretisk kunskap är inte en ”avbildning” av världen utan en mänsk
lig konstruktion för att göra världen hanterbar och begriplig. Kunskap 
är på det viset inte sann eller osann, utan något som kan argumenteras 
för och prövas. Kunskap är diskuterbar (s. 76).



Med hjälp av argumentation kan kunskapen konkretiseras. Det kan 
innebära att man synliggör olika aktörers erfarenheter och relatio
nen dem emellan. Genom argumentationen skapas utrymme för att 
nyförvärvade erfarenheter kan bygga vidare på tidigare gjorda. I den 
ideala argumentationen har inget annat än just argument något vär
de. Vem som framför argumentet, vad han/hon argumenterar för el
ler emot, eller varför vederbörande argumenterar saknar betydelse 
gällande huruvida argumentet är giltigt eller inte. I den ideala argu
mentationen finns det möjlighet att presentera alla slags argument. 
Endast den åsikt som vinner stöd av bästa tillgängliga bevis godtas 
medan den uppfattning som inte tål kritisk granskning avfärdas. Allt 
kan ifrågasättas men inte samtidigt. För att ifrågasätta en åsikt mås
te vi ha tillgång till åtminstone en annan åsikt som behandlas som 
oomtvistad. Denna ståndpunkt kan i sin tur angripas, men utifrån en 
annan för sant hållen ståndpunkt (Björklund 1991).

I den mål- och resultatstyrda skolan ställs nya krav på lärarna då 
de snarare förväntas vara problemlösare än verkställare av utbild- 
ningspolitiska beslut. I samråd med eleverna skall nu lärarna själva 
välja undervisningsstoff och lämpliga vägar - arbetssätt och under
visningsmetoder - för att nå de uppsatta undervisningsmålen. De nya 
styrningsbetingelserna för skolans verksamhet ställer också krav på 
att lärarna kan stå till svars för det undervisningsinnehåll och de ar
betssätt de väljer för att nå de nationellt uppställda undervisnings
målen. Att tvingas motivera sitt agerande på utbildningsarenan ska
par också utrymme för lärarna att själva bestämma vilka argument 
som skall betonas, liksom att formulera premisserna för argumenta
tionen. Här torde det vara rimligt att anta att det inte räcker med att 
lärarna fungerar som problemlösare utifrån politiskt fattade beslut. 
Det blir allt viktigare att de kan definiera de problem som uppstår i 
skolan, där problemformuleringen kan antas utgöra en förutsättning 
för att kunna pröva och argumentera för olika lösningar.

Utbildningspolitiska förändringar

I DEN ANDRA MODERNITETEN

Beskrivningen av den aktuella utbildningskontexten, i termer av splitt
rade livssammanhang, kan förstås i relation till det moderna samhäl
lets utveckling. Den sociala sammanhållning som vilar på ett gemen
samt värdesystem utmärker en äldre samhällsform. En yngre samhälls
form kan betraktas som sammansvetsad av andra förhållanden. Sam



manhållningen genom gemensamma värderingar ersätts med speciali
serade arbetsuppgifter som ger upphov till ett beroende hos individen 
av andra människor för att kunna fungera. En yngre samhällsform, 
som utmärks av en hög grad av arbetsdelning, är inte avhängig av den 
starka kontroll som utmärker ett samhälle med en låg grad av arbets
delning, vilket kan förstås mot bakgrund av att den höga graden av 
arbetsdelning i sig utgör en styrande funktion. Det betyder att kontrol
len eller maktutövningen i vårt samhälle är mindre synlig till sin karak
tär. Det är fråga om en kontrollfunktion som både innefattar disciplin 
och frihet. En yttre kontroll i form av ett gemensamt norm- och värde
system har ersatts av en mindre synlig kontroll som kan ge ett större 
mått av frihet eftersom den implicit spelar en disciplinerande roll.

Det moderna projektet, i det samhälle och den tid vi lever i, kan 
inte tolkas entydigt. Mycket tyder på att vi befinner oss i någon form 
av brytningstid. Betingelserna för våra handlingar har i flera avseen
den förändrats. Det skapar utrymme för och ställer krav på att formu
lera andra typer av frågor, vilket torde kräva delvis förändrade lös
ningar. Exempelvis Toulmins analyser pekar i den riktningen. I sin stu
die av det moderna samhällets utveckling gör Toulmin (1995/1990) en 
distinktion mellan den första och den andra moderniteten. Han inklu
derar dock 1500-talshumanisterna i den första moderniteten. Det som 
vanligtvis relateras till det moderna, den utveckling som Galileo Gali
lei med sin Dialog om de tuå världssystemen och René Descartes med 
Avhandling om metoden symboliserar, betecknar Toulmin som den 
andra moderniteten. Övergången mellan de två moderniteterna ka
rakteriserar han i termer av fyra förändringar. För det första inträffar 
en förskjutning från det muntliga till det skriftliga. Förskjutningen sker 
också från det enskilda till det universella. Vidare uppmärksammar 
Toulmin förändringen från det lokala till det allmänna. Till sist karakte
riseras förskjutningen från det tidsbundna till det tidlösa. Det vi nu står 
inför är, enligt Toulmin, inte det moderna samhällets upplösning men 
däremot sammanbrottet för idén om entydighet, sanning och det enda 
rätta. Vi står inför nya utmaningar som till stor del handlar om att söka 
upprätta nya förbindelser mellan å ena sidan det skriftliga, det univer
sella, det allmänna och det tidlösa, å andra sidan det muntliga, det 
enskilda, det lokala och det tidsbundna. Det vi nu är i färd att konfron
teras med benämner Toulmin den tredje moderniteten.

Många förändringar sker på den utbildningspolitiska arenan. Att 
styrningsbetingelserna radikalt har förändrats är ett uttryck för detta. 
Ekonomiska prioriteringar har i viss mån utmanat pedagogiska. Vi
dare har det professionella projektet till stor del fungerat som garant



för en effektiv kontroll av lärares arbete. Ett ytterligare uttryck för 
en föränderlig arena kan sägas vara att lärarna förväntas vara pro
blemlösare snarare än verkställare. Flertalet av de aktuella utbild- 
ningspolitiska strategierna torde kunna förstås i relation till den an
dra moderniteten medan den tredje moderniteten torde kunna skapa 
möjligheter till att ställa nya frågor, finna nya handlingsvägar och få 
nya utfall på den utbildningspolitiska arenan.

När man följer Toulmins karakteristik av det moderna samhällets 
utveckling, eller hur mönstren för handling och tanke förändrats, är 
relationen mellan teori och praktik relevant att uppmärksamma även 
om Toulmin inte explicit arbetar med dessa begrepp. I hans analyser 
framträder en bild av en slags samstämmighet epiteten emellan i den 
första moderniteten, medan det i den andra moderniteten förefaller råda 
en diskrepans mellan vad vi kan benämna teori respektive praktik.

I en nutidshistorisk kontext tydliggörs också, vad som kan uppfattas 
som, diskrepansen mellan teori och praktik. I exempelvis lärarutbild
ningen menar Ingrid Carlgren (1990b) att teoretiskt beskrivande kun
skap, om den faktiskt existerande skolpraktiken, i stor utsträckning sak
nas och att den praktiska kunskap som många lärare får saknar teore
tisk motsvarighet. Det finns dock en strävan inom flera områden att 
teoretisera lärarkunskapen. Ett exempel som pekar i den riktningen är 
den s.k. Teacher Thinking-traditionen (jfr Clark & Peterson 1986). Ett 
annat exempel är strävan att utbilda lärare till reflekterande praktiker 
(jfr Schön 1983, 1987; Alexandersson 1994a, 1994b). Lärarutbildnings- 
kommitténs betänkande (SOU 1999:63) pekar i samma riktning. Man 
lyfter där fram nödvändigheten i lärares förmåga att hantera samban
det mellan teori och praktik. Kommittén menar att teori och praktik bättre 
måste knytas samman och diskuteras i lärarutbildningen.

Kommittén skriver i sitt betänkande SOU 1999:63:

Saknas en uttalad, relevant och reflekterad yrkesförankring blir lärar
utbildningen abstrakt i förhållande till läraryrket; d.v.s. studenterna 
blir inte förberedda för att hantera den konkreta yrkesverksamheten. 
Saknas förankring i relevant och aktuell forskning blir lärarutbild
ningen å andra sidan abstrakt i förhållande till teoribildning; d.v.s. ett 
vetenskapligt förhållningssätt till yrket uteblir (s. 12).

Går vi en tid längre tillbaka i tiden visar Carlgren (1986) på en liknan
de problematik, gällande sambandet mellan teori och praktik, då hon 
beskriver utvecklingen från 1950-talets försöksskoleverksamhet till 
1970-talets och det tidiga 1980-talets lokala utvecklingsarbete. Biörn 
Hasselgren och Sverker Lindblad analyserade också i början av 1980-



talet en typ av lokalt utvecklingsarbete, s.k. lärarledd försöksverksam
het, som var fokuserad på lärarnas personliga erfarenheter och idéer i 
den egna praktiken (Hasselgren &c Lindblad 1983; Lindblad 1994). En 
verksamhet som stod i fokus för deras analyser var Läsning på Talets 
Grund (LTG). Resultatet av studien pekade också det i riktning mot en 
diskrepans mellan teori och praktik. Av analyserna framgick att det, 
hos LTG-lärarna, var svårt att finna tydliga kopplingar mellan strä
vanden, bedömningar och handlingar. Lärarnas agerande kunde i hög 
grad förstås i termer av en s.k. ekologisk rationalitet till skillnad från 
en s.k. teknisk rationalitet. Kontextuella aspekter förekom i högst ab
strakt form. Utifrån lärarperspektivet tycktes skolan som formell or
ganisation, med styrdokument och beslutsgångar, inte ha någon större 
tyngd i resonemang och bedömningar.

Mycket i det som ovan skisserats kan, med Toulmins språkbruk, 
relateras till den andra moderniteten. Då vi, som tidigare uppmärk
sammats, kan sägas befinna oss i en brytningstid mellan den andra 
och den tredje moderniteten torde det vara möjligt att kunna identi
fiera förändringar eller ansatser till förändringar inom olika samhälls
områden. Inte minst skolan är då ett centralt område.

Lärares arbete med Läsning på Talets Grund, som studerades inom 
ramen för projektet Analys av lärarledd försöksverksamhet (ALF) i bör
jan av 1980-talet, är fortfarande aktuellt inom grundskolan. Sedan 1979 
organiserar den s.k. LTG-föreningen ca 400 lärare med denna intresse
inriktning. Föreningen har alltsedan starten också givit ut ett medlems
blad/en tidning där föreningens verksamhet löpande behandlas. En stu
die av hur lärare resonerar om sitt LTG-arbete, i det tidiga 2000-talet i 
jämförelse med 1980-talet och 1990-talet, kan ge utrymme för att karak
terisera förutsättningar för att kunna överbrygga den s.k. diskrepansen 
mellan teori och praktik. Analysen kan också spegla implikationer av en 
omstrukturerad skola på väg mot den s.k. tredje moderniteten.

En resa på väg mot den tredje moderniteten?

I kapitlet ”Tillvägagångssätt i studien” refererar jag till Steinar Kva- 
le (1997/1996) som resonerar om två kontrasterande metaforer för 
intervjun. Med hjälp av den ena metaforen kan intervjuaren karakte
riseras som en malmletare; och med utgångspunkt från den andra 
metaforen kan intervjuaren beskrivas som en resenär. Intervjuaren 
som malmletare söker en kunskap som ligger och väntar på honom/ 
henne, medan resemetaforen kan relateras till en konstruktiv kun
skapssyn. I mina intervjuer blir resemetaforen användbar. Men jag



vill även beskriva föreliggande arbete med hjälp av denna metafor. 
Den aktuella resan görs i övergången från modernitetens andra till 
dess tredje fas. I egenskap av reseskildrare vill jag också i det följan
de resonera om utgångspunkterna för resan.

Toulmin (1995/1990) skriver att hans bok Kosmopolis - hur det 
humanistiska arvet förfuskades handlar om det förflutna och om fram
tiden: ”om vårt sätt att förstå det förflutna och om hur vår uppfatt
ning om det förflutna påverkar vår hållning gentemot framtiden” 
(s. 15). Enligt Toulmin är de föreställningar som formar vårt historis
ka förutseende våra förväntningshorisonter.

Dessa horisonter markerar gränserna för det handlingsområde där vi 
för ögonblicket anser det möjligt eller lämpligt att förändra männi
skors tillvaro och de bestämmer därmed vilka av våra mest hyllade 
praktiska mål som i själva verket kan förverkligas (s. 15).

Toulmin menar att en tillgänglig framtid inte bara är vad vi passivt kan 
förutsäga, utan vad vi aktivt kan skapa. I detta sammanhang talar han 
om s.k. futuribler som betecknar den framtid som inte bara inträffar av 
sig själv, utan som kan bringas att inträffa, om vi under tiden tillägnar 
oss en klok hållning och en klok politik. Toulmin skriver:

För att idag utarbeta rimliga och realistiska ”förväntningshorisonter” 
måste vi därför börja med att rekonstruera vår skildring av de omstän
digheter där det moderna projektet koncipierades, de filosofiska, ve
tenskapliga, sociala och historiska antaganden som det vilade på och 
de händelseförlopp som sedan dess har lett till vårt nuvarande dilem
ma. När skall vi anse att den ”moderna” tiden började? Vilka före
ställningar eller antaganden om naturen eller samhället har legat till 
grund för det ”moderna” programmet för mänsklighetens förbättring?
Hur har det västerländska tänkandet vuxit ifrån dessa föreställningar 
och antaganden? (s. 18-19).

Utifrån Toulmins horisont blir förståelsen av brytningstiden mellan 
den första och den andra moderniteten central för att kunna förstå 
och agera i övergången mellan den andra och den tredje moderniteten. 
Att rikta intresset mot de förskjutningar som, enligt Toulmin, utmär
ker övergången från den första till den andra moderniteten torde också 
vara nödvändigt om våra förväntningshorisonter inte helt skall präg
las av den andra modernitetens kontext. Detta skall dock inte tolkas 
som ett avvisande av den andra moderniteten. Istället handlar det om 
att reformera den eller återerövra vår nedärvda modernitet genom



att humanisera den. Att detta håller på att ske kan förstås mot bak
grund av vad Toulmin (1995/1990) skriver:

Dagens vetenskaper är långt ifrån några formella system som enbart 
baseras på teoretiska tankegångar vars ”visshet” lånats från geome
trin; istället är de djupt förankrade i erfarenheten, samtidigt som deras 
praktiska tillämpning allt oftare utsätts för kritik på grund av vilka 
följder de har för människor (s. 256).

Toulmin exemplifierar nämnda humanisering på flera sätt. Han me
nar att skiljelinjen mellan läkekonstens moraliska och tekniska as
pekter har blivit allt tunnare under de senaste tjugo-trettio åren. Toul
min (1995/1990) skriver:

Under läkekonstens nuvarande fas har alla försök att låsa fast skillna
den mellan ”fakta” och ”värderingar” överväldigats av de praktiska 
kraven från nya problem och situationer. I fortsättningen måste själva 
definitionen på ett ”mediciniskt” problem innehålla såväl dess teknis
ka som dess moraliska egenskaper: ... (s. 256-257).

När atombomberna fälldes över Nagasaki och Hiroshima menade många 
att kärnfysiken var oåterkalleligt destruktiv och antihuman. Men hän
delserna ledde, enligt Toulmin, till en medvetandeförändring hos fysiker
na själva - en förändring som förde från abstrakt renhet och ”värde- 
ringsfri” distansering till större intresse för de politiska och sociala effek
terna av vetenskapliga innovationer. En liknande humanisering finner vi 
också i teknologin. De storskaliga ingenjörsprojekt som på 1950-talet 
framförallt påverkades av tekniska överväganden, kunde mot slutet av 
1980-talet inte genomföras utan hänsyn till frågor om miljöpåverkan.

Toulmin menar att de frågeställningar som modernitetens huma
nisering handlar om berördes i något annorlunda termer i 1960- och 
1970-talets offentliga diskussioner om syftet med högre utbildning 
och akademisk forskning. Man talade i termer av kompetens respek
tive relevans. I vår tid, menar Toulmin, kan formell och kalkylerande 
rationalitet inte längre vara enda måttet på intellektuell duglighet. 
Man måste även utvärdera de praktiska frågorna med hänsyn till 
vad som är mänskligt ”rimligt”. Toulmin (1995/1990) skriver:

Genom att ställa relevans mot kompetens riktade man ånyo uppmärk
samheten mot de praktiska, lokala, tillfälliga och sammanhangsbund- 
na frågor som låg 1500-talshumanisterna varmt om hjärtat, men som 
åsidosattes av 1600-talsrationalisterna till förmån för abstrakta, tidlö
sa, universella, och sammanhangslösa frågeställningar (s. 261).



Den första modernitetens aktörer föreföll inte betrakta teori och prak
tik som skilda entiteter. Integrationen mellan manuellt och intellektu
ellt arbete, som med referens till Mike Cooley (1990/1980) behandlas i 
kapitel 3, kan vara ett uttryck för detta. I den andra moderniteten age
rar vi istället utifrån uppfattningen att teori och praktik är åtskilda. 
Detta förhållande säger ingenting om relationen teori-praktik i sig' 
men ger utrymme för att karakterisera vad den innebär för den andra 
modernitetens aktörer.

Den tredje moderniteten utmärks av återkopplingar till den första 
moderniteten. Att undersöka lärares förhållningssätt i relationen mel
lan teori och praktik, i brytningstiden mellan den andra och den tredje 
moderniteten, torde också påverkas av den tredje modernitetens ka
raktärsdrag. I den första moderniteten, där teori och praktik inte upp
fattades som skilda entiteter, var det heller inte aktuellt att söka formu
lera särskiljande definitioner av teori respektive praktik. I den andra 
moderniteten blir definitionsfrågan relevant. Med referens till Owe 
Lindberg (2002) tenderar teori och praktik där att betraktas i bestämd 
form singularis, d.v.s. som ”praktiken” och ”teorin”. En strävan till 
sammanbindning dem emellan tenderar också att bli teknologisk. Att 
jag har valt att inte utgå från uppfattningen att ”teori” och ”praktik” 
är skilda entiteter, när jag arbetar med den aktuella forskningsfrågan, 
skall uppfattas som ett uttryck för studiens tidsmässiga placering i bryt
ningstiden mellan den andra och den tredje moderniteten.

Att det i början av 2000-talet torde vara möjligt att söka förut
sättningar för att kunna överbrygga den uppfattade diskrepansen 
mellan teori och praktik, och att söka göra det med hjälp av just ett 
toulminskt perspektiv, kan relateras till våra aktuella s.k. förvänt- 
ningshorisonter som inte helt präglas av den andra modernitetens 
kontext. Toulmins perspektiv visar på intresset för att återigen upp
märksamma de sammanhangsbundna frågorna, vilka kan relateras 
till hans uppfattning av dagens vetenskapers djupa förankring i erfa
renheten. Toulmins analys såväl sker i, som fokuserar, övergången 
från den andra till den tredje moderniteten. Att i denna studie, med 
hjälp av Toulmins tankegångar, fokusera lärares förhållningssätt i 
relationen mellan teori och praktik kan betraktas som ett uttryck för 
en problematik relaterad till den tredje modernitetens kontext där de 
sammanhangsbundna spörsmålen uppmärksammas.



Studiens syfte

Tidigare analyser, som jag har refererat i avsnittet ”Utbildningspoli- 
tiska förändringar i den andra moderniteten”, pekar i riktning mot 
att en diskrepans mellan teori och praktik kan uppfattas vara för 
handen. Ett exempel utgörs av ALF-projektets analyser av lärares 
uppfattningar av sitt arbete med Läsning på Talets Grund (LTG) i 
början av 1980-talet. Som framgått av resonemanget ovan har ut
vecklingen från regel- till mål- och resultatstyrning haft en rad impli
kationer för skolans verksamhet. Lärarna har bl.a. givits större an
svar att pröva och argumentera för olika lösningar på pedagogiska 
problem. De radikalt förändrade betingelserna för lärares yrkesut
övning torde även ha betydelse för deras agerande i relationen teori
praktik. Detta föranleder en förnyad analys av lärares uppfattningar 
av sitt LTG-arbete, vilken förväntas kunna spegla eventuella föränd
ringar i lärarnas förhållningssätt i relationen teori-praktik.

Föreliggande arbete syftar sålunda till att söka förutsättningar 
för att kunna överbrygga den s.k. diskrepansen mellan teori och praktik 
på skolans arena, i övergången från den andra till den tredje moder
niteten. För att uppfylla syftet har jag gjort en komparativ analys av 
hur LTG-lärares2 förhållningssätt i relationen teori-praktik föränd
rats under 1980-, 1990- och det tidiga 2000-talet.

För att uppnå studiens övergripande syfte har jag formulerat två 
forskningsproblem enligt följande:

• att karakterisera debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tid
ning under perioden 1979-2000 med fokus på dels vilka influ
enser som lärarna uppfattar har haft betydelse för deras arbe
te med LTG, dels hur de uppfattar LTG,

• att karakterisera lärares uppfattningar av sitt arbete med LTG 
år 2000/2001 med fokus på dels vilka influenser som lärarna 
uppfattar har haft betydelse för deras arbete med LTG, dels 
hur de uppfattar LTG.

Studiens disposition

Föreliggande studie består av fem delar. Den första delen utgörs av 
studiens inledning. I den andra delen presenteras forskningsproblemets 
vetenskapliga förankring. I kapitlet ”Lärarna - samhället och skolan” 
diskuteras innebörder av lärares uppdrag i relation till såväl skolan 
som samhället. I nästkommande kapitel ”Relationen mellan teori och



praktik” problematiseras nämnda relation i ett återblickande perspek
tiv. Under rubriken ”Ulrika Leimars ansats till teoriförankring av LTG” 
analyseras de texter om LTG som dess initiativtagare publicerade. I 
det sista kapitlet ”ALF-projektets analyser av LTG som lärarledd för
söksverksamhet” presenteras och diskuteras de analyser som projek
tet - Analys av Lärarledd Försöksverksamhet (ALF) - gjorde av lära
res arbete med LTG under 1980-talet. Den förståelse som kommer till 
uttryck i de två sistnämnda kapitlen utgör en utgångspunkt för att för
stå LTG-lärares förhållningssätt i relationen mellan teori och praktik.

Studiens tredje del utgörs av två kapitel. I kapitlet ”Tillvägagångs
sätt i studien” presenteras och problematiseras den fenomenografiska 
forskningstraditionen som utgör den empiriska studiens vetenskapliga 
ansats. Vidare beskrivs hur studien har genomförts med fokus på val 
av data, datainsamling, databearbetning samt analys. ”Ett toulminskt 
perspektiv som tolkningsverktyg” är rubriken på det andra kapitlet i 
denna del av studien. I det aktuella kapitlet diskuteras hur det perspek
tiv som Stephen Toulmin (1995/1990) ger uttryck för, i sin analys av 
det moderna samhällets utveckling, kan nyttjas som tolkningsverktyg i 
en studie där relationen mellan teori och praktik belyses. Det s.k. tolk- 
ningsverktyget prövas i relation till vad som presenterats i kapitlen 
”Ulrika Leimars ansats till en teoriförankring av LTG” och ”ALF-pro- 
jektets analyser av LTG som lärarledd försöksverksamhet”.

I den fjärde delen redovisas resultaten av undersökningen. I detta 
sammanhang presenteras en analys av den debatt som förts i LTG-för- 
eningens medlemsblad/tidning under perioden 1979-2000. Vidare redo
visas också lärares uppfattningar av sitt arbete med LTG år 2000/2001.

I den femte och avslutande delen diskuteras resultaten av undersök
ningen. På grundval av karakteristiken av lärares förhållningssätt i rela
tionen teori-praktik problematiseras förutsättningar för att kunna över
brygga, vad som kan uppfattas som, diskrepansen entiteterna emellan.

Noter

1. Jfr distinktionen mellan Vara-för-sig, Vara-i-sig och Vara-för-andra. Jean-Paul 
Sartre (1983/1943) menar att Vara-för-sig är medvetandets vara, vilket innebär 
människans förhållande till sig själv och sina upplevelser. Enligt Sartre (1983/ 
1943) är vara-för-sig självmotsägande; det är vad det inte är och är inte vad det är. 
Medvetandet är negativt i den meningen att medvetandet om något ligger i att 
detta något är skilt ifrån mig. Vara-i-sig är ett icke medvetet vara där ting, händel
ser och även människor är vad de är. De är identiska med sig själva och de upphör 
inte att vara vad de är genom inflytande utifrån. Vara-för-andra betyder att en 
människa finns till i andras ögon och att hennes uppfattning om sig själv är 
beroende av vad andra tycker och tänker om henne.

2. Med LTG-lärare avses lärare som är medlemmar i LTG-föreningen.



Del II





Kapitel 2



Lärarna - samhället och skolan

I strävan att söka förutsättningar för att kunna överbrygga, vad som 
kan uppfattas som, diskrepansen mellan teori och praktik är det vär
defullt att skapa en förståelse av de sammanhang i vilka lärare ut
vecklar sin praktik. Såväl samhället som skolan är betydelsefulla kon
texter utifrån vilka vi kan närma oss lärares strävan att förändra sin 
undervisning. I det följande beskrivs därför lärarna både som sam
hällsmedlemmar och skolaktörer.

I SKOLVÄSENDETS PERIFERI

Skolväsendet har i flera sammanhang beskrivits som en relation mel
lan centrum och periferi. En vertikal styrning artikuleras där cen
trum utgörs av de politiska och administrativa instanserna som be
stämmer inriktningen på verksamheten. Centrum reglerar ramarna 
men kan inte omsätta besluten i praktiken. Det sker istället i perife
rin, i de enskilda skolornas regi. Följaktligen verkar lärarna i utbild
ningsväsendets periferi. Deras yrkesutövning är till stor del avhängig 
av de riktlinjer som centrum drar upp i form av lagstiftning, läroplan 
och budget. Men även den horisontella styrningen i form av såväl 
elevernas som deras föräldrars agerande på utbildningsarenan på
verkar lärarnas position. I förhållandet mellan horisontell och verti
kal styrning framträder dock ingen entydig bild av läraren som den 
underställde tjänstemannen. Sverker Lindblad (1994) skriver:

Relationen mellan horisontell och vertikal styrning kan medföra ett 
visst mått av självständighet i lärarpositionen, eftersom deras verk
samhet alltid sker i en specifikt lokal kontext med speciella förutsätt
ningar, vilket motverkar möjligheterna till detaljregleringar; och eme
dan lärarna är högutbildade tjänstemän med tillgång till såväl kom
petens som resurser och med möjligheter att formulera argument för 
de alternativ som de bedömer som bäst och rimligast, kan de också 
motverka det kontextuella inflytandet (s. 66).

Denna motsättningsfyllda lärarposition kan med utgångspunkt från 
Gunnar Berg (1981) också förstås mot bakgrund av att skolan kan 
betraktas som en samhällsinstitution, konstituerad av specifika rela
tioner och rutiner, och som en organisation vilken antas realisera upp
hovsmannens intentioner. Lärarna skall å ena sidan förverkliga de



beslut som fattats av överordnade instanser - att omsätta besluten i 
praktiken. Å andra sidan verkar de i en social institution i en lokal 
kontext med specifika regler och traditioner.

Relationen mellan centrum och periferi spelar en viktig roll när 
det gäller att försöka förstå vad som sker på skolans arena. Ett annat 
bidrag till en sådan förståelse kan Ernest House (1979) ge genom sitt 
perspektiv på hur synen på utbildningsinnovationer har förändrats. 
House använder distinktionen mellan utbildning som hantverk (en 
oartikulerad kunskap förvärvad genom lärlingsskap) och utbildning 
som teknik (uttalade regler för handling vilka kan förvärvas genom 
teoretiska studier). House (1979) skriver:

A major distinction is whether one considers teaching to be a craft or a 
technology. A craft is based on tacit knowledge and experience. It is 
learned through apprenticeship. A technology is based on explicit know
ledge and principles. It is learned through formal means (s. 11).

Med utgångspunkt från House förståelse beskriver Lindblad (1994) 
tiden fram till 1965 som en preinnovativ era där undervisning betrak
tas som konst och innovationer införs i samförstånd. Tiden fram till 
1970 karakteriseras som en teknologisk era där man genom att ut
veckla tekniken i samförstånd kan initiera förändringar. Åren 1970- 
1975 råder den politiska eran då undervisning uppfattas som teknik, 
och konflikter uppstår i interaktionen i samband med att innovationer
na genomförs. Från 1975 inträder sedan den kulturella eran då un
dervisning betraktas som konst och där iscensättandet av innovatio
ner även innefattar konflikter mellan olika kulturer. House perspek
tiv gällande innovationsteorier menar Lindblad (1994) kan förstås 
som ett resultat av interaktionen mellan centrum och periferi i olika 
skeden av skolans utveckling. Lindblad skriver:

Periferin har stärkt sin position då undervisning betraktas som en konst 
och centrum sin position om verksamheten ses som en teknisk fråga base
rad på generella principer. Förändrande krafter har stärkt sin position då 
undervisning ses ur ett konfliktperspektiv och bevarande krafter har flyt
tat fram sina ställningar då samförståndsperspektivet dominerar (s. 79).

Lärares arbete med LTG kan sägas ha tagit fart i övergången mellan 
den politiska eran och den kulturella.1 House karakteristik och Lind
blads tolkning kan således ge en förståelse av den tidsperiod då LTG- 
arbetet tog form bland lärarna. Att lärares LTG-verksamhet alltjämt 
vidareutvecklas kan också förstås mot bakgrund av att den svenska



skolan nu genomgår en omfattande förändring och att decentralise- 
ringssträvan där inbegriper att skolan skall bli en självutvecklande 
organisation, i vilken de professionella (lärare och skolledare) är de 
drivande krafterna i förändringsarbetet (jfr Alexandersson 1994a).

Lärarna - en heterogen grupp

Den lärargrupp som här står i blickfånget utgörs företrädesvis av klass
lärare i grundskolan. För att förstå betingelserna för dessa lärares ar
bete torde det vara relevant att inledningsvis ge en kort karakteristik 
av lärarkåren. Mot bakgrund av att bl.a. lärares verksamhet spänner 
över ett stort fält - grundskola, gymnasium, komvux, statens skola för 
vuxna, folkhögskola, särskola, särvux och specialskola - torde det knap
past vara möjligt att, utan förbehåll, tala om lärarkåren i singularis.

Lärarna är utan tvekan en stor yrkesgrupp med närmare ett hundra 
tusen yrkesutövare i grundskolan. Det är också en kvinnodominerad 
yrkeskategori. Närmare sextiosextusen av lärarna i grundskolan är kvin
nor.2 Den könsmässiga snedrekryteringen av lärare är störst bland lära
re som arbetar med barn i de lägre åldrarna. Männen i skolan återfinns 
på de högre skolstadierna; i exempelvis gymnasieskolan är könsfördel
ningen relativt jämn, dock med en svag manlig överrepresentation.

Lärarna verkar inom ett omfattande arbetsfält. Som tidigare på
pekats är de verksamma inom många och skiftande skolformer. Även 
inom grundskolan, som här är aktuell, finner vi flera olika lärarkate
gorier. Fram till 1988/1989 användes företrädesvis beteckningarna 
låg-, mellan- och högstadielärare. I och med den lärarutbildning, som 
då initierades, kom nya kategoriseringar till stånd i form av tidigare- 
lärare (år 1-7) och senarelärare (år 4-9).

Till skillnad från många andra yrkeskategorier har lärarna följt 
differentierade utbildningsvägar. Det har inte funnits någon gemen
sam grundutbildning som gällt samtliga lärare, vilket kan jämföras med 
exempelvis läkarna som får en enhetlig yrkesmässig grund att stå på 
innan de sedan går vidare till olika specialiseringar. De olika inrikt
ningarna i lärarutbildningen har naturligtvis haft gemensamma drag 
men har inte givit de studerande någon egentlig gemensam grund att 
stå på. Den nya lärarutbildningen, som höstterminen 2001 initierade 
en sammanhållen lärarexamen, kan betraktas som en reaktion på hur 
utbildningen tidigare har organiserats. För att få den nya lärarexamen 
skall studenten ha en samlad kompetens så att han/hon kan förverkliga 
förskolans, förskoleklassens, skolans, fritidshemmens, vuxenutbildning



ens eller studie- och yrkesvägledningens mål och riktlinjer och medver
ka i utvecklingen av respektive verksamheter (SOU 1999:63).

Uppdelningen av kåren har inte bara visat sig i en differentierad 
utbildning utan också i lärarnas fackliga tillhörighet. Olika lärarka
tegorier är organiserade i olika fackliga organisationer. Fram till 1991 
var tre olika fackförbund aktuella. Sveriges Lärarförbund (SL) orga
niserade företrädesvis klasslärare. Facklärarna tillhörde Svenska 
Facklärarförbundet (SFL). Ämneslärarna (högstadie- och gymnasie- 
lärarna) hade sin fackliga förankring i Lärarnas Riksförbund (LR). 
Den 1 januari 1991 gick Svenska Facklärarförbundet och Sveriges 
Lärarförbund samman och bildade den nya organisationen Lärarför
bundet som därmed kom att bli det största fackförbundet för lärare.

Den heterogenitet som här har beskrivits kan vi förstå i ett histo
riskt perspektiv. Den statliga lärarutbildningens tillkomst i Sverige 
under 1800-talets mitt, som bl.a. Kerstin Skog-Östlin (1984) beskri
ver, är en referenspunkt i en sådan förståelse. Staten kom på 1840- 
talet att ansvara för utbildningen av folkskollärare och för etable
randet av utbildningen av läroverkslärare några årtionden senare. 
Vägledande för undervisningen vid folkskoleseminarierna var att ska
pa förutsättningar för att de blivande lärarna praktiskt skulle kunna 
behärska lämpliga undervisningsmetoder. Seminarieundervisningen 
skulle också göra de studerande förtrogna med innehållet i folksko
lans kurser. Utbildningen till läroverkslärare såg annorlunda ut. Den 
innefattade en teoretisk del i form av en filosofie kandidatexamen. 
Förutom den teoretiska utbildningen krävdes det, av den som sökte 
tjänst vid elementarläroverk, att vederbörande hade genomgått ett 
provår. Det innebar att den blivande läroverksläraren under två på 
varandra följande terminer skulle delta i två parallella kurser - dels 
en praktisk, dels en teoretiskt inriktad.

Fram till lärarhögskolestadgan 1968 var sedan folkskollärar- och 
läroverkslärarutbildningarna åtskilda. Skog-Östlin (1984) menar vis
serligen att lärarhögskolans tillblivelse har innefattat betydelsefulla 
förändringar men hon framhåller samtidigt att utformandet av klass- 
lärar- och ämneslärarutbildningarna fick uppenbara likheter med folk
skollärar- och läroverkslärarutbildningarna. För de blivande klasslä
rarnas vidkommande kom utbildningen, i likhet med folkskollärarut- 
bildningen, att ske vid en särskild läroanstalt. Ämneslärarutbildning- 
en, å sin sida, kom att få en universitetsdel och en egentlig lärarutbild- 
ningsdel - på samma sätt som den tidigare läroverkslärarutbildningen.

Förståelsen av den, i många stycken, heterogena svenska lärar
kåren kan också sökas i en vidare kontext. Det kan då bli aktuellt att



fokusera utvecklingen från den första till den andra moderniteten i 
termer av arbetsdelning. Lärarkårens uppdelning i olika kategorier 
kan då förstås i ett historiskt sammanhang där utvecklingen gått från 
en lägre till en högre grad av arbetsdelning.

Lärarna och arbetsdelningen i samhället

Samhällsutvecklingen kan således beskrivas utifrån fenomenet arbets
delning, vilket har relaterats till frågor som berör ekonomisk produk
tivitet men också den sociala sammanhållningen i samhället. Émile 
Durkheim (1984/1893) intresserar sig för vilken betydelse samhälls
strukturen eller arbetsdelningens utvecklingsnivå har för hur den so
ciala sammanhållningen gestaltar sig. För att närma sig en förståelse 
av lärarkåren i en samhällskontext torde det följaktligen vara bety
delsefullt att, om än i korta drag, belysa Durkheims teori.

En teori om arbetsdelning

Durkheim (1984/1893) menar att samhällets struktur är avgörande för 
hur samhällsmoralen ter sig. Med utgångspunkt från hans teori för
ändras moralen när samhället tar nya former. I det traditionella sam
hället3 bärs den sociala sammanhållningen upp av ett gemensamt vär
desystem. I denna äldre samhällsform råder en låg grad av arbetsdel
ning och ett slags moralisk konsensus blir nödvändig. Durkheim talar i 
termer av ett kollektivt medvetande som innefattar de föreställningar 
och känslor som är gemensamma för samhällsmedlemmarna, men som 
existerar före och oberoende av individen. I ett samhälle med en hög 
grad av arbetsdelning sköter arbetsdelningen i sig den sociala styrning
en, medan behovet av gemensamma normer blir mindre. Sammanhåll
ningen genom gemensamma normer och värderingar ersätts av speci
aliserade arbetsuppgifter, vilket skapar ett beroende hos individen av 
andra människor för att kunna fungera. Denna sammanhållning som 
konstitueras av ett funktionellt beroende, till skillnad från ett beroende 
baserat på regler och normer, benämner Durkheim organisk solidari
tet. Den aktuella sammanhållningen bygger på olikhet och ett ömsesi
digt beroende, medan den s.k. mekaniska solidariteten grundar sig på 
likhet och gemensamma värderingar.

I enlighet med Durkheims teori är man i det moderna samhället4 
(karakteriserat av en hög grad av arbetsdelning) inte beroende av



den starka yttre kontroll som utmärker ett samhälle med en lägre 
grad av arbetsdelning. Det kan förstås mot bakgrund av att en långt 
utvecklad specialisering till stor del tagit över den sociala styrningen.

Lärarprofessionaliserinc och social styrning

I den andra modernitetens samhälle där specialiseringen är välutveck
lad aktualiseras också frågor som berör lärares professionella ställ
ning. Dessa spörsmål refererar dels till lärarnas position eller ställ
ning som professionella, dels till den roll ett professionaliseringspro- 
jekt spelar i fråga om social styrning. För att vidare kunna diskutera 
nämnda spörsmål torde det vara betydelsefullt att formulera några 
bestämningar av professionsbegreppet. Inga Hellberg (1989) skriver:

Professioner är de yrkesgrupper som klart avgränsat eller monopolise
rat positioner på arbetsmarknaden på basen av ett kunskapsmonopol. 
Professionaliseringsprocessen är den process yrkesgrupper agerar och 
reagerar i, när de strävar efter att avgränsa eller stänga ett yrkesområ
de och när de försvarar och hävdar en uppnådd professionell status. 
Professionalisering kan därmed sägas vara ett bestämt sätt att organi
sera och skydda en yrkesverksamhet. Med- och motaktörer i professi
onaliseringsprocessen är bl.a. klienter, avnämare, arbetsgivare, med
borgarna i allmänhet samt konkurrerande och inkräktande yrkesgrup
per, som försöker tränga in i det av professionen stängda yrkesområ
det. Dessa aktörer måste övertygas om att professionernas anspråk är 
rättmätiga och inte minst gäller detta staten (s. 167).

Mot bakgrund av bl.a. lärarnas begränsade möjligheter till att kontrolle
ra den egna professionens kunskapsbildning är det inte självklart att för
behållslöst beteckna dem som professionella. Då lärarkåren kan sägas 
ha vissa professionella drag men långt ifrån alla är det rimligt att, i enlig
het med Amitai Etzioni (1969), beskriva den snarare som en semiprofes- 
sionell än som en professionell grupp. T.ex. Ingrid Carlgren och Sverker 
Lindblad (1992) resonerar på ett liknande sätt när de skriver att lärarna 
har lång utbildning men kontrollerar inte kunskapsbildning och utbild
ning. Lärarna saknar också yrkesspråk och ett professionellt etos fram
håller de. Gunnel Colnerud och Kjell Granström (1993) menar att ett 
metaspråk eller ett yrkesspråk kan vara ett instrument för kommunika
tion av hypoteser, antaganden, modeller och teorier om lärares yrkes
praktik. När lärare delar förklaringsmodeller gällande skolans verksam
heter kan en yrkesmässig och yrkesetisk utveckling förverkligas.



Lärarkåren beskrevs ovan som en heterogen grupp där olika ka
tegorier följt olika utbildningar och organiserats i skilda fackförbund. 
Trots strävan i riktning mot en homogen grupp5, en sammanhållen 
lärarkår som följt en enhetlig utbildning vid en och samma läroan
stalt, har bilden av den svenska lärarkåren som en heterogen yrkes
grupp i många stycken bestått. Att den heterogena karaktären kan 
associeras med en hög grad av arbetsdelning - en indelning i olika 
områden av uppgifter i samhället - förefaller vara rimligt. Men hur 
kan vi förstå en homogeniseringssträvan i termer av arbetsdelning?

Då lärarkåren karakteriseras av homogenitet torde det bli lättare 
att formulera en professionell lärarkompetens som kan borga för att 
de nationella undervisningsmålen uppnås. Vikten av ett professionali- 
seringsprojekt framträder således i samband med att villkoren för styr
ningen av skolan förändras. Statsmakterna har i detta sammanhang 
beslutat om en förändrad ansvarfördelning mellan den nationella och 
den lokala nivån, och mellan dem som skall arbeta med förverkligan
det. Denna förändring från regel- till mål- och resultatstyrning, som 
skett under 1980- och 1990-talet, innebär en minskad reglering. Samti
digt görs insatser för att målen mer direkt än tidigare skall vara sty
rande för verksamheten. Det blir alltså färre regler och tydligare mål.

De förändrade styrningsbetingelserna innebär att verksamheten i 
skolan inte i första hand skall styras av regler och föreskrifter, utan av 
nationella undervisningsmål. Till skillnad från den tidigare regelstyr
ningen skall lärare, elever och skolledare nu själva välja undervisnings
stoff och lämpliga vägar - arbetssätt och undervisningsmetoder - för 
att nå de uppsatta undervisningsmålen. Utvecklingen från regel- till 
mål- och resultatstyrning speglar en förändring i kontrollen över skol
verksamheten. Regelstyrningen utgjorde en begränsning av lärarnas 
möjligheter att söka egna vägar till en god undervisning. Men denna 
styrning representerade också en förhållandevis tydligt uttryckt kon
troll av lärares verksamhet. I det nya styrsystemet är förhållandena 
annorlunda. Som tidigare framhållits förutsätter målstyrningen en s.k. 
professionell lärargrupp (jfr SOU 1992:94). Lärares professionalism, i 
form av en bestämd yrkeskunskap och en gemensam etisk grund, för
väntas garantera att de utbildningspolitiska riktlinjerna följs.

Professionalismen kan därför sägas ersätta den kontrollfunktion som 
reglerna hade i det tidigare styrsystemet. I den s.k. andra moderniteten 
är integrationen följaktligen inte grundad på individernas normativa fö
reställningsvärld om vad som bör och inte bör göras. I samband med att 
arbetsdelningen förändras aktualiseras också förhållandet mellan lek
man och expert. När samhällsutvecklingen går i riktning mot en högre



grad av arbetsdelning får experternas fackförståelse en framträdande 
roll. Här blir den tidigare beskrivningen av lärargruppen i termer av 
semiprofessionalism, snarare än professionalism, åter framträdande.

I flera andra yrkesgrupper är expertstatusen oomtvistad. Det är 
i det närmaste självklart att såväl läkare som jurister är experter var 
och en på sitt område. Läraryrket är nog en av de få professioner, 
med krav på högskolestudier, där det är offentligt sanktionerat att 
rekrytera helt outbildade vikarier eller att ge personer som saknar 
erforderliga studier tidsbegränsade förordnanden. Lärarkåren har 
således ingen given ställning på experternas arena. Lärarna befinner 
sig nog snarare i gränslandet mellan lekmanna- och expertsfären, vil
ket ger dem en speciell ställning i egenskap av grupp.

När arbetsdelningen sker i högre grad än tidigare får experter
nas fackförståelse en framträdande roll. Professionaliseringsproces- 
sen kan då ge utrymme för lärarna att uppnå expertstatus6, utifrån 
vilken de kan legitimera sitt yrkesmässiga handlande. Det kan då bli 
möjligt för läraren att använda just expertpositionen som argument 
när han/hon förväntas motivera exempelvis val av lärostoff, utform
ning av undervisning eller agerande gentemot elever. Expertstatusen 
tillfaller således varken eleverna eller deras föräldrar, vilket följaktli
gen kan omöjliggöra för dem att gå in i en argumentation i ett under- 
visningsspörsmål där läraren inskränker sig till att motivera sitt hand
lande med ett enda argument - sin professionella ställning. I ett så
dant scenario fjärmas läraren från lekmannens - elevens och dennes 
föräldrars - meningsförståelse.

Professionaliseringsprocessen kan också ge utrymme för att den 
vetenskapliga forskningen får större betydelse för lärarverksamheten. 
En utveckling där pedagogisk forskning - som belyser utbildningsvä
sendet ur olika perspektiv - spelar en viktig roll kan förstås på mer än 
ett sätt. Dels kan lärarna söka vetenskaplig kunskap för att fördjupa 
sitt kunnande och för att utveckla den utbildning de bedriver, dels kan 
forskningen bli ett verktyg för lärarna att legitimera det egna ageran
det på skolarenan - att stärka den professionella statusen. Den sist
nämnda tolkningen skulle kunna innebära att lärarna i sitt arbete blir 
beroende av forskningen för att vidmakthålla expertpositionen, utan 
att för den skull problematisera den vetenskapliga kunskapens rele
vans för fullföljandet av undervisningsuppdraget. I de fall professionell 
ställning accepteras som en tillräcklig motivering för lärarens ageran
de riskerar man att åsidosätta argumentationens betydelse. Det hand
lar då inte om att läraren, på basis av sitt yrkeskunnande, förklarar 
och försvarar sina överväganden utan om att befästa ett agerande ge



nom att vidmakthålla den egna positionen. Det blir då tolkningsföre
trädet som utgör motivet snarare än själva tolkningen.

Lärarna som samhällsmedlemmar

Lärarnas position i gränslandet mellan expert och lekman säger oss 
något om deras roll som samhällsmedlemmar, något som ger upphov 
till att också närmare undersöka lärarkårens plats i den samhälleliga 
strukturen. Här är arbetsdelningen fortsättningsvis också ett viktigt 
förståelseverktyg. Arbetsdelningen kan betraktas horisontellt, inde
lad i olika samhällssektorer så som sjukvård, jordbruk och skola. Ut
bildningen har här kommit att bli en särskild samhällssektor som i 
flera avseenden är avskild från samhället i övrigt. Vidare kan arbets
delningen ses vertikalt - en uppdelning mellan de som fattar beslut 
och de som verkställer dem. En sådan beskrivning kan relateras till 
distinktionen mellan intellektuellt och manuellt arbete (jfr Gesser 
1985). Lärarna utgör härvidlag en intressant yrkeskategori. Å ena 
sidan skall de verkställa andras beslut eftersom de är underställda 
överordnade nivåer i skolväsendet (skolledning och skolförvaltning). 
Å andra sidan är de högutbildade och ligger därmed nära den intel
lektuella polen medan de fjärmar sig den manuella.

Lärare som intellektuella

I detta sammanhang torde det vara viktigt att också beröra lärarnas, i 
flera avseenden, motsättningsfyllda position som intellektuella (jfr Gi
roux 1988; Falkner 1994,1996). I enlighet med Antonio Gramsci (1967) 
är alla människor i någon mån intellektuella men alla fungerar inte 
som sådana i samhället. Vem som är intellektuell definieras då utifrån 
den sociala roll som han/hon spelar som organisatör eller ledare.

Ett sådant resonemang kan relateras till vad Bengt Gesser (1985) 
säger om de intellektuellas roll idag jämfört med tidigare. Intellektu
ella som Zola i Frankrike, Ibsen och Björnsson i Norge talade i natio
nens och mänsklighetens intresse. De var förespråkare för något uni
versellt och talade därigenom för alla. Gesser (1985) skriver:

En sådan roll spelar knappast de intellektuella numera. Istället kan man 
iaktta ett nytt sätt att förbinda teori och praktik. De intellektuella arbe
tar vanligen inom speciella sektorer av samhället, till exempel vid sjuk
hus, skolor, universitet, familjerådgivning, laboratorier, sinnesjukhus.



Inom sådana områden är det svårt att tala om det som är universellt och 
som är sant för alla. De intellektuella står inte utanför konflikterna i 
samhället utan mitt i dem. Den fritt svävande intellektuelle är svår att 
finna. Den renodlade intellektuelle tycks alltså ha efterträtts av professi
onella inom skilda sektorer eller praktikområden av samhället (s. 254).

Pierre Bourdieu (1992) karakteriserar den intellektuelle som en två
dimensionell varelse som å ena sidan måste tillhöra en autonom intel
lektuell värld eller ett fält som är oavhängigt religiösa, politiska och 
ekonomiska makter. Den intellektuelle måste vidare också acceptera 
för fältet specifika regler. Å andra sidan är han/hon tvungen att enga
gera den speciella kompetens och auktoritet han/hon erövrat inom 
det intellektuella fältet i en politisk handling som utförs utanför fäl
tet. Bourdieu beskriver följaktligen den intellektuelle i termer av au
tonomi och politiskt engagemang. Utifrån Bourdieus definition är in
tellektuell ett relationellt begrepp - man är inte intellektuell i sig själv 
utan i relation till något; och man bygger sin position på kulturellt 
kapital snarare än ekonomiskt.

Att diskutera lärares ställning som intellektuella kan, som tidiga
re berörts, relateras till att de rör sig mellan en manuell och en intel
lektuell pol på samhällsarenan. Utifrån Bourdieus uppfattning av be
greppet intellektuell som relationellt kan man heller inte säga att vara 
intellektuell är något beständigt. En lärare kan således inte vara in
tellektuell i egenskap av sin person utan i en specifik situation.

Bourdieu skiljer mellan grupper som bygger sin ställning på kon
troll över ekonomiskt kapital och de som istället skapar sin ställning 
genom att kontrollera kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet, som 
är centralt för de intellektuella, kan exemplifieras av bl.a. examina 
från respekterade läroanstalter, förtrogenhet med klassisk musik och 
förmågan att uttrycka sig kultiverat. Detta kapital kan överföras från 
en generation till en annan men kan även förvärvas genom t.ex. ut
bildningssystemet. Det kulturella kapitalet kan ge en ökad avkast
ning i förening med ett rikt mått på socialt kapital. Men det kan ock
så förlora i värde, t.ex. när antalet högskoleutbildade ökar. Kapitalen 
är ständigt föremål för strider. Olika grupper (familjer, klasser, yrkes
grupper) utvecklar strategier för att bevara eller öka värdet av sina 
innehav. Den som har kulturellt kapital kan sägas ha förmåga att 
distansera sig till omvärlden - att verbalisera och manipulera den.

När det gäller att förstå lärares intellektuella position blir det bety
delsefullt att aktualisera deras innehav av kulturellt kapital. Utbildnings
väsendet bör ge såväl utrymme för elevernas eget kunskapssökande som



för en överföring av en kunskapstradition från en generation till en an
nan. Utbildningssystemet fördelar följaktligen kulturellt kapital och har 
samtidigt en avgörande betydelse för detta kapitals existens.

Om vi utgår från att lärarna endast överför kulturellt kapital till 
eleverna kan vi inte definiera deras position som intellektuell. Men 
kapitalet kan definieras vidare. Det innefattar också i hög grad ett 
förhållningssätt till olika samhällsföreteelser, vilket inte torde kunna 
överföras till eleverna om lärarna själva inte har åtminstone ett visst 
mått av kulturellt kapital.

Genom att lärarna i hög grad sanktionerar eller avvisar olika 
elevkategorier överförs ett förhållningssätt som framställs som det 
giltiga för att skolan skall bli en nyckel till framgång för eleverna. 
Härigenom fördelas kulturellt kapital, vilket naturligtvis varierar 
mellan olika skolor beroende bl.a. på vilket kapital eleverna bär med 
sig hemifrån. I exempelvis en ansedd skola som ger åtråvärda exami
na torde även lärarnas kapitalinnehav påverkas. Följaktligen kan lä
rarna knappast generellt sägas vara intellektuella men de kan inta en 
intellektuell position i en specifik situation. Lärare kan alltså under 
vissa betingelser sakna kulturellt kapital även om de upprätthåller 
sitt definitionsföreträde i klassrummet.

Den intellektuelle i Bourdieus mening kan beskrivas som förankrad 
i ett s.k. intellektuellt fält - ett socialt sammanhang där en avgränsad 
grupp människor och institutioner strider om något som är gemensamt 
för dem. I exempelvis det litterära fältet strider författare, kritiker, re
daktörer om vad som utmärker god litteratur, om rätten att skriva er
känd litteratur och om auktoriteten att fälla omdömen. Att beskriva ett 
liknande sammanhang där lärare som intellektuella strider med varan
dra och med andra utbildningsaktörer om vad som kännetecknar en väl 
fungerande skola är svårare. Spörsmålen har naturligtvis aktualitet bland 
lärare men några egentliga strider dem emellan, som berör centrala ut- 
bildningspolitiska frågeställningar, förefaller inte komma till uttryck. Det 
är således tveksamt att beteckna lärarna som intellektuella med avseen
de på förankring i ett intellektuellt fält. Men vi kan hålla för sant att de i 
specifika situationer kan inta en intellektuell position.

Lärarna i samhällsstrukturen

Lärarnas i många avseenden motsägelsefyllda ställning avspeglar sig 
vidare även i fråga om samhällsposition. De är till övervägande del 
kvinnor som mot lön arbetar inom den offentliga sektorn. De är hög



skoleutbildade men saknar andra anställda under sig. Lindblad (1995) 
definierar dem vare sig som borgare eller arbetare; heller inte som 
småföretagare. Som teoretisk referensram för att fånga just lärarnas 
samhällsposition nyttjade han Erik Olin Wrights studier (1978,1985). 
Wright utgår från tre olika slag av makt och kontroll i organisatio
ner: ägande och kontroll av kapital, kontroll över fysiska resurser, 
samt kontroll över arbete och arbetskraft. Denna distinktion ligger 
till grund för att identifiera tre olika sociala klasser - arbetarna som 
saknar kontroll över dessa tillgångar, borgarna som äger kontroll i 
samtliga avseenden, samt småborgerskapet vilket kontrollerar kapi
tal och fysiska resurser men bara sin egen arbetskraft. Även om dessa 
tre kategorier utgör huvudklasser, tillkommer skikt som har dubbla 
eller motsättningsfyllda positioner. Lindblad (1995) skriver:

Mellan arbetare och borgerskap finner vi chefer och arbetsledare, som 
saknar kontroll över ekonomiska resurser, men som kontrollerar arbetar
na. Mellan borgerskap och små borgerskap finner vi småföretagarna, som 
har ett mindre antal anställda men som själva deltar i arbetet. Och mel
lan arbetare och småborgerskap finner vi de delvis självständiga arbetar
na, vilka i mycket stor utsträckning kan kontrollera sitt eget arbete, men 
som saknar kontroll över andras verksamhet i organisationen (s. 180).

Med utgångspunkt från analyser av bl.a. Wrights undersökningar sök
te Håkan Leiulfsrud och Sverker Lindblad (1991) bl.a. fånga lärares 
position i arbetslivet. De menar att lärare generellt sett har en rela
tivt stark ställning med avseende på utbildning, inkomst och organi
sering. Av studien framgår dock att lärarna har en kontradiktorisk 
samhällsstrukturell position mellan småborgerskap och arbetare. De 
kan i mycket stor utsträckning kontrollera sitt arbete, men saknar 
kontroll över andras verksamhet i organisationen. Lindblad (1995) 
betecknar dem som ”delvis självständiga arbetare”.

Karakteriseringen av lärarkåren i övergången från den andra till 
den tredje moderniteten ger oss en bild av en mångfacetterad yrkes
grupp som i stor utsträckning spelar en central roll på samhällsare- 
nan. Det säger också något om de förutsättningar och villkor som 
råder för hur lärarna hanterar sina yrkeserfarenheter och utformar 
arbetet med eleverna i klassrummet - något som torde ha betydelse 
för de aktuella LTG-lärarnas förhållningssätt i relationen teori-praktik.



Noter

1. Leimars bok Läsning på talets grund - läsning som bygger på barnets eget språk 
utgavs 1974 och LTG-föreningen bildades 1979.

2. Enligt Skolverket (2001) uppgick det totala lärarantalet i grundskolan år 2000/01 
till 97 884. Av dem tjänstgjorde 89 814. 81,1 % av de tjänstgörande lärarna hade 
pedagogisk utbildning.

3. Med utgångspunkt ifrån Toulmin uppfattas här det traditionella samhället som 
den första moderniteten.

4. Med utgångspunkt ifrån Toulmin tolkas här det moderna samhället i termer av 
den andra moderniteten.

5. Exempelvis grundskollärarlinjcn som initierades i samband med lärarutbildning
en 1988/1989 kan tolkas som ett uttryck för en strävan att forma en homogen 
lärarkår. Införandet av en sammanhållen lärarexamen, i samband med den lärar
utbildning som initierades 2001, kan tolkas i samma riktning.

6. Begreppet expertstatus refererar här till position eller ställning snarare än kunnande.



Kapitel 3



Relationen mellan teori och praktik

Relationen mellan teori och praktik kan förstås på olika sätt. I det föl
jande belyses den dels i en nutidshistorisk kontext, i ljuset av utveck
lingen från 1950-talets försöksskoleverksamhet till 1970-talets och det 
tidiga 1980-talets lokala utvecklingsarbete, dels i ett vidare historiskt 
sammanhang där utvecklingen av det moderna samhället spelar en 
betydelsefull roll. I det följande uppmärksammas flera dikotomier som 
kan associeras med relationen teori-praktik. Man talar bl.a. om teori 
visavi praktik, praktisk kunskap visavi teoretisk kunskap samt om prak- 
tisering av teori visavi teoretisering av praktik. Att dessa s.k. dikoto
mier har iakttagits skall inte tolkas som om det de facto finns en diskre
pans mellan teori och praktik. I flera sammanhang uppfattas och be
handlas de däremot som skilda entiteter. Med referens till exempelvis 
Stephen Toulmin (1995/1990) finns det inget egentligt glapp mellan te
ori och praktik i den s.k. första moderniteten, medan man i den s.k. 
andra moderniteten handlar som om en diskrepans skulle finnas.

Från försöksskoleverksamhet

TILL LOKALT UTVECKLINGSARBETE

Under efterkrigstiden har den svenska skolan varit föremål för en rad 
förändringar. Utbildningsreformerna kan sägas ha möjliggjorts av lan
dets ekonomiska utveckling emedan vi bl.a. stod utanför de båda världs
krigen. Med industrialiseringen, den offentliga sektorns expansion och 
arbetsmarknadens förändrade behov ställdes det krav på en utbygg
nad av utbildningssektorn. I samband med de nya uppgifterna aktuali
serades också frågan om hur man skulle kunna utveckla adekvata lös
ningar. Sverker Lindblad (1994) pekar här på två olika sätt att få till
stånd innovationer - dels genom att utveckla dem utanför den praktis
ka verksamheten (externt utvecklingsarbete), dels genom att söka ut
veckla dem inom ramen för verksamheten (internt utvecklingsarbete). 
Det externa utvecklingsarbetet är resurskrävande och ställer särskilda 
kvalitetskrav på dem som bedriver arbetet. Utbildningssystemets cen
trum kontrollerar också denna verksamhet. I fråga om det interna ut
vecklingsarbetet är förhållandena de omvända. Däremot är inte alla 
utvecklingsarbeten på lokal nivå interna, eftersom det råder en indel
ning mellan centrum och periferi även på denna nivå.



Ingrid Carlgren (1986) beskriver utvecklingen från 1950-talets 
försöksskoleverksamhet till 1970-talets och det tidiga 1980-talets lo
kala utvecklingsarbete. I karakteristiken av denna utveckling accen
tueras förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap, vilket ger 
en utgångspunkt för att skapa en förståelse av hur relationen mellan 
teori och praktik har gestaltat sig på den utbildningspolitiska arenan.

Carlgrens beskrivning tar sin början i 1946 års skolkommissions 
betänkande SOU 1948:27, i vilket man betraktade utbildningen som 
en spjutspets mot framtiden och skolan som en viktig del i en positiv 
samhällsutveckling. Kommissionen arbetade med förslaget om en 
enhetsskola som skulle ersätta det tidigare parallellskolesystemet. För 
att åstadkomma önskvärda förändringar av skolan såg man i betän
kandet den vetenskapliga försöksverksamheten som ett medel. 1950 
års riksdagsbeslut om enhetsskolereformen var dock inte enhälligt 
varpå försöksverksamheten kom att få en avgörande betydelse för 
förslagets genomförande enligt Carlgren (1986). Det var ett förslag 
som möttes av misstroende från flera grupper inom skolans värld. En 
odifferentierad undervisning var något många var kritiska till. Beho
vet av högre utbildning i kommunerna föranledde dock att de ställde 
upp på försöksverksamheten; det rådde brist på elevplatser inom lä
roverk och realskolor. Lindblad (1994) skriver:

Reformen var ur kvantitativ synvinkel helt enkelt nödvändig. Bara i un
dantagsfall anger man från kommunerna att man påverkats av skolkom- 
missionens idéer om en i kvalitativ mening ny skola. Istället byggde man 
mestadels in den gamla realskolan i enhetsskolans högstadium (s. 85).

Försöksskoleverksamheten fick en annan inriktning och en annan funk
tion än vad som kom till uttryck i skolkommissionens förslag; att syste
matiskt utveckla de bästa medlen med givna mål och ramar var inte den 
enda uppfattningen av försöksverksamheten vid denna tidpunkt. Dess 
kritiker menade att försöket med enhetsskolan borde läggas upp som ett 
vetenskapligt experiment i syfte att kunna avgöra om införandet av en
hetsskolan var lämpligt eller inte. Men från Skolöverstyrelsens sida såg 
man istället försöksverksamheten som ett praktiskt försök att realisera 
skolkommissionens förslag i den konkreta verksamheten. Reformen ge
nomfördes sålunda med hjälp av försöksverksamheten.

Övergången, i samband med grundskolereformen 1962, från be
teckningen försöksverksamhet till pedagogiskt utvecklingsarbete kan 
enligt Carlgren ses som en återgång till det slag av försöksverksam
het som 1946 års skolkommission förordat - att inom givna mål och 
ramar förbättra verksamheten. Carlgren (1986) skriver:



Konkretiseringen av det pedagogiska utvecklingsarbetet sker å ena si
dan i de pedagogiska utvecklingsblocken, som syftade till att finna 
praktiskt framkomliga vägar inom områden som beslutades centralt, 
och å den andra i det undervisningsteknologiskt inriktade pedagogis
ka utvecklingsarbetet (s. 65-66).

Tilltron till forskningens betydelse för skolutvecklingen stärktes un
der 1960-talet. Det vetenskapliga arbetet skulle inte bara bidra till 
ökade kunskaper utan även formulera lösningar på praktiska pro
blem inom skolans ram. Här kom den s.k. FoU-modellen1 att spela en 
viktig roll då det gällde att omsätta det vetenskapliga arbetet till kon
kreta anvisningar för verksamheten.

Under 1970-talet formulerades nya perspektiv på utvecklingsar
betet. Tanken på ett centralt bedrivet utvecklingsarbete övergavs till 
förmån för ett decentraliserat, vilket resulterade i förslaget om lokalt 
utvecklingsarbete. Från att tidigare ha kopplat utvecklingsarbetet till 
forskningen formulerades här en föreställning om ett utvecklingsar
bete som bedrevs av praktiker och som var relaterat till fortbildning. 
Det var nu inte fråga om att utveckla uppslag att pröva, utan att 
lokalt förverkliga de riktlinjer som fanns. I det lokala utvecklingsar
betet var det forskningens resultat som skulle realiseras.

Carlgren (1986) benämner det lokala utvecklingsarbetet spridnings- 
inriktat p.g.a. dess fokusering på implementeringen av forskningsre
sultat i skolpraktiken. De två andra typerna av utvecklingsarbete be
tecknar hon kunskapsinriktat respektive praktikmriktat. I det kunskaps- 
inriktade utvecklingsarbetet producerar forskningen kunskaper om vad 
som skulle kunna betecknas som säkra metoder som praktikerna behö
ver för sitt arbete. Samtidigt skulle praktikerna i en spontan försöks
verksamhet utveckla uppslag som kunde prövas vetenskapligt i den 
systematiska försöksverksamheten2. I det praktikinriktade utvecklings
arbetet var det däremot fråga om att utveckla lösningar som överhu
vudtaget var genomförbara. Carlgren (1986) skriver:

Medan en god lösning i det kunskapsinriktade utvecklingsarbetet var 
en lösning som ledde till bra resultat, var en god lösning i det praktik
inriktade utvecklingsarbetet en lösning, som svarade mot läroplanens 
intentioner och som gick att genomföra i praktiken (s. 85).

Carlgren menar att det lokala utvecklingsarbetet framställdes som 
om lärarna därigenom skulle få kontroll över utvecklingen av skol
verksamheten. Men lösningarna fanns redan. Ansvaret överläts vis



serligen på lärarna men såväl problemanalysen som problemlösning
en var redan gjorda. Förverkligandet av den s.k. LUVA-reformen5 
byggde, enligt Carlgren, på bl.a. en vetenskapsuppfattning som var 
positivistiskt färgad - en ensidig betoning av empiri i forskningsarbe
tet och en speciell uppfattning av teori. I betoningen av empirin fanns 
en inriktning mot beskrivningar av verkligheten (så som den framträ
der) och mot ett sökande efter empiriska lagbundenheter. Och i den 
teoriuppfattning som här aktualiserades framstod teori som ”förkor
tad verklighet”. Carlgren (1986) skriver:

Teorier är generaliseringar utifrån empiriska lagbundenheter. Nyttan 
av teorier i praktiken är att de fastställda invarianserna kan omvand
las till en teknologi. Det leder till, att relationen teori - empiri i prak
tisk verksamhet tar sig uttryck som teknik. Allmänna samband om
vandlas till tekniker. Den enskilda praktiska situationen blir därige
nom ateoretisk (s. 220-221).

Det lokala utvecklingsarbetet var relaterat till läroplanens riktlinjer. 
Tänkandet i samband med utvecklingsarbetet var föreskrivet. Den 
decentralisering som här kom till stånd gällde, enligt Carlgren (1986), 
inte tänkandet utan ansvaret för utvecklingen av skolornas verksam
het. I enlighet med LUVA-ideologin föreföll skolans problem vara 
möjliga att lösa om bara lärarna följde läroplanens riktlinjer.

LäRARLEDD FÖRSÖKSVERKSAMHET - EN FORM 
AV LOKALT UTVECKLINGSARBETE

Anna Löthman (1985) visade att det bedrevs en ansenlig mängd för
sök till förändringar av enskilda lärare och grupper av lärare inom 
den svenska skolan under 1980-talet. Lärarna sökte bl.a. förändra 
innehåll och arbetssätt i undervisningen, öka lärarsamverkan och 
pröva annorlunda former av elevvård. Det lokala utvecklingsarbetet 
skulle enligt riksdagens beslut 1982 ses i förhållande till det samtidigt 
beslutade nya fortbildningssystemet för skolpersonal. Fortbildning och 
lokalt utvecklingsarbete skulle utgöra grunden för ett förändrings- 
och förbättringsarbete på lokal nivå (SFS 1982:608). I samband med 
att den s.k. LUVA-reformen infördes skedde en påtaglig ökning av 
antalet lärarledda försök. Detta gällde dock försök med ekonomiskt 
stöd. Försöksverksamhet som saknade sådant minskade snarare. Lind
blad (1994) menar att lärarnas försök att förändra sin vardag kom



att bli mer beroende av externa resurser, som följaktligen föreföll göra 
verksamheten lättare att styra då man på en överordnad nivå hade 
kontroll över de ekonomiska resurserna. Lindblad (1994) skriver:

Med hjälp av relativt små anslag kunde lärare fångas upp och fås att driva 
försök som man på administrativ nivå bedömde som angelägna, samtidigt 
som kontakterna mellan centrum och periferi kunde utvecklas (s. 118).

Lindblad pekar på en kollektivisering av den lärarledda försöksverk
samheten i det att lärargrupper, snarare än enskilda lärare, kom att 
driva försöken. Detta var något som stämde överens med betoningen 
på arbetslag och samarbete i läroplanen. Den lärarledda försöksverk
samheten var i enlighet med Löthmans studie (1985) fokuserad på 
lärarnas personliga erfarenheter och idéer i den egna praktiken. Lind
blad (1994) framhåller dock att försöksverksamheten var isolerad i 
fråga om erfarenhetsutbyte, vilket föranledde att det kunde bli svårt 
att hävda någon utveckling av lärarnas yrkeskunnande på basis av 
gemensamma diskussioner och överväganden inom lärarkåren.

Läsning på Talets Grund (LTG), som står i fokus i föreliggande ar
bete, kunde till en början karakteriseras i termer av lärarledd försöks
verksamhet. Till skillnad från flera andra försöksverksamheter var för
söket med LTG inte en statligt initierad verksamhet utan snarare en ”gräs- 
rotsrörelse”. Vidare skilde sig försöken med LTG, från andra verksam
heter i samma genre, genom att de utgjorde ett alternativt sätt att arbeta 
med ett traditionellt ämne. LTG-lärarna trädde inte in i en - utifrån eller 
uppifrån - planerad verksamhet, utan initierade sina försök p.g.a. att de 
ville förändra eller förnya den rådande skolsituationen.

Teoretisk kunskap visavi praktisk

Genom att följa utvecklingen från försöksskoleverksamheten på 1950- 
talet till det lokala utvecklingsarbetet på 1980-talet har vi blivit varse 
några aspekter av åtskillnaden mellan teori och praktik. Den kan, med 
utgångspunkt från Carlgrens karakteristik av det lokala utvecklings
arbetet, dels förstås som brist på samstämmighet och dels i termer av 
över- respektive underordning. Exempelvis Janos Cristöf Nyfri (1988) 
presenterar två ståndpunkter om praktisk kunskap som kan illustrera 
detta. I enlighet med det ena synsättet är denna kunskapsform en ”prak
tisk förkortning” inom kunskapsflödet som sådant. Sett utifrån den 
andra ståndpunkten vilar all kunskap på den praktiska kunskapens



grund eller teoretisk kunskap framställer bara en artikulering av den 
kunskap som ständigt kan återföras till praxis. Nyfri (1988) skriver:

It might be useful, at this stage, to distinguish between two positions 
with regard to the issue of practical knowledge. According to the first, 
this knowledge is a practical abbreviation within the texture or flow of 
knowledge as such, a device of paramount pragmatic importance per
haps, but not something whose discovery should basically transform our 
epistemological convictions. According to the second position, there is a 
layer or dimension of practical knowledge, which could in no sense be 
dissolved into knowledge of a propositional sort. Or perhaps-and this 
would be a stronger version of the same position - there is a hard layer 
of practical knowledge which serves as the bedrock upon which all know
ledge rests. Or indeed - to formulate a yet stronger version - all theore
tical knowledge represents but an articulating, a spelling out, of a know
ledge which is invariably reducible to practice (s. 23).

Detta förhållande återspeglar sig också i den beskrivning av de strä
vanden inom lärarutbildningen som Carlgren (1990b) lyfter fram. Hon 
menar att det där finns en ansats till att ersätta den praktiska Iärarkun- 
skapen med teoretisk, och att utforma lärarnas praktiska skolning som 
praktisering av teori. Denna strävan ger uttryck för ett styrkeförhål
lande mellan de två olika kunskapsformerna, vilket har en lång histo
ria - naturligtvis betydligt längre än vad som hittills anförts. Exempel
vis Mike Cooley (1990/1980) beskriver i Arkitekt eller bi? Om det mänsk
liga priset för teknisk utveckling hur konstruktion och byggande skil
des åt under renässansen, medan handens och hjärnans arbete var för
enat hos de stora medeltidskatedralernas byggare. Att det då fanns 
byggmästare med universitetstiteln Doctor Lathomorum d.v.s. stendok- 
tor var en indikation på en självklar integration mellan manuellt och 
intellektuellt arbete. Cooley (1990/1980) skriver:

Någon gång på 1500-talet kom termen ”design” eller någon motsvarig
het in i de flesta europeiska språken. Ordet kom med behovet av att 
beskriva yrkesverksamheter som innebar att konstruera, rita eller byg
ga. Därmed är inte sagt att detta var nya aktiviteter, utan snarare att det 
var frågan om en aktivitet som skildes ut från ett större produktivt sam
manhang och blev en fristående verksamhet. Det innebar att man skilde 
hand och hjärna åt, skilde på manuellt och intellektuellt arbete och 
skilde den idémässiga delen av arbetet från själva arbetsprocessen. Fram
för allt innebar det att skapande skulle skiljas från görandet (s. 61).



Den växande akademiska eliten kom under renässansen att uppröras 
över att akademiska titlar inte var förbehållna dem utan kunde bäras 
av ”praktikens folk”. De tyckte följaktligen illa om att timmermän 
och byggmästare fick kallas magister, så som Magister Cementarius 
eller Magister Lathomorum. Akademikerna försökte skaffa sig ga
rantier för att titeln ”Magister” enbart skulle få användas om den 
som hade en examen i humaniora.

Gunnar Bergendal (1990) refererar i sammanhanget till den fran
ska historikern Régine Pernoud som beskriver samma förhållande som 
Cooley. Bergendal (1990) skriver:

För henne är renässansens återfödelse en reaktion, en återgång till en 
samhällstyp med tydligare vertikal arbets- och ansvarsfördelning än 
medeltidens. Ett viktigt inslag häri var universitetens intellektualise
ring och teoretisering. När skillnaden mellan kultiverad människa och 
manuell arbetare markerades blev det en klyfta mellan universiteten 
och yrkena. Om detta, säger Régine Pernoud, vittnar språkbruket, som 
under hela medeltiden knappast skilde mellan Parisuniversitetet och 
andra ”universitet eller yrkeskårer”. Hennes anmärkning påvisar hur 
ordet universitet snarare stod för en högskolans inre gemenskap än för 
en kunskapens universalitet (s. 14).

Dessa exempel ger upphov till att närmare undersöka hur man under 
det moderna samhällets utveckling har uppfattat och hanterat rela
tionen teori-praktik. Det blir följaktligen aktuellt att söka göra en 
historisk kontextualisering av det aktuella spörsmålet.

Mönster för handling och tanke

I DET MODERNA SAMHÄLLET

Att datera det moderna samhällets början förefaller vara vanskligt då 
man i olika sammanhang ger olika tidsangivelser. En del människor 
förlägger den moderna tidens början till 1436 när Gutenberg införde 
de rörliga typerna; Martin Luthers uppror 1520 mot kyrkans auktori
tet är en annan begynnelsepunkt som anges; ibland tar man slutet av 
det trettioåriga kriget 1648 som utgångspunkt (Toulmin 1995/1990). 
Industrikapitalismens utveckling och genombrottet för borgerliga sam
hällsformer under 1700-talet framhålls vidare också som en möjlig start
punkt för det moderna. I andra framställningar menar man att det 
moderna samhället snarare börjar i samband med välfärdsstatens ut
veckling under 1920- och 1930-talen (Månson 1991). När man anser



att det moderna projektet börjar är således avhängigt av vilket per
spektiv man har och var man väljer att lägga tonvikten i sin förståelse.

Jag vill här knyta an till Toulmin (1995/1990) och hans arbete 
Kosmopolis - hur det humanistiska arvet förfuskades, i vilket han 
diskuterar en vision om samhället som uppstod på 1600-talet. Han 
beskriver en vision som utvecklades i ett krisdrabbat Europa där både 
religionen och politiken tycktes leda in i en återvändsgränd. Dröm
men om Kosmopolis - ett samhälle lika rationellt som den newtonska 
naturen - formulerades. Det är en samhällsvision där en logiskt ex
akt filosofi och samhällsvetenskap, fri från såväl känslor som senti
mentalitet, tar plats framför renässansens humanistiska spörsmål.

Toulmin diskuterar i detta sammanhang vad han kallar standard
skildringen eller den traditionella uppfattningen om moderniteten. I 
enlighet med denna uppfattning började den moderna tidsåldern just 
under 1600-talet; och de handlings- och tankemönster som uppstod i 
övergången från det medeltida till det moderna vilade på införandet 
av rationella metoder inom alla intellektuella forskningsområden. Här 
lyfts Galileo Galilei fram på fysikens område och René Descartes i 
fråga om kunskapsteori.

Den traditionella bilden utgick, enligt Toulmin, från att de ekono
miska, politiska, sociala och intellektuella villkoren radikalt förändra
des till det bättre fr.o.m. år 1600. En utgångspunkt var också att det 
gav upphov till nya politiska institutioner och mer rationella forsknings
metoder. Det finns dock anledning, menar Toulmin, att ifrågasätta denna 
tolkning. 1500-talets Europa kantades av en tydlig ekonomisk expan
sion. Under 1600-talet fick välståndet dock ett abrupt slut med en lång 
rad av år av depressioner och ovisshet som följd. I det traditionella 
perspektivet finns vidare en föreställning om att kyrkans förbud och 
kontroller var mindre stränga under 1600-talet än tidigare, vilket Toul
min motsätter sig. De teologiska förpliktelserna var minst lika stränga 
och krävande som dessförinnan. Möjligheterna till att kritiskt diskute
ra läran hade också påtagligt begränsats under denna tid. Dock bidrog 
spridningen av utbildning och läskunnighet bland lekmän under 1600- 
talet till att deras kunnande fick ett ökat inflytande över den europeis
ka kulturen, vilket hade betydelse för att kyrkans tidigare monopol 
inom vetenskapen spräcktes.

Toulmin menar vidare att det är viktigt att närmare granska fö
reställningen om att 1600-talets vetenskap och filosofi var unika i sin 
inställning till rationaliteten. Han menar att istället för att utöka ut
rymmet för rationella eller rimliga diskussioner gjorde 1600-talets 
forskare snarare tvärtom. Toulmin (1995/1990) skriver:



För Aristoteles var både teori och praktik tillgängliga för rationell 
analys, på olika sätt inom olika studieområden. Han förstod att de 
argument som är relevanta för olika frågor beror på frågornas natur 
och att de skiljer sig åt vad gäller formalism eller visshet: vad som är 
”rimligt” i klinisk medicin bedöms annorlunda än vad som är ”lo
giskt” i geometrisk teori. Sjuttonde århundradets filosofer och forskare 
anslöt sig däremot till Platons exempel. De inskränkte ”rationalitet” 
till de teoretiska argument som ger en kvasi-geometrisk visshet eller 
nödvändighet: för dem var teoretisk fysik således ett lämpligt område 
för rationellt studium och debatt på ett sätt som etik och juridik inte 
var. Istället för att studera en fråga med alla slags ”rimliga” metoder 
hoppades Descartes och hans efterföljare att så småningom kunna sam
manföra alla ämnen inom ramen för någon formell teori (s. 40-41).

Denna skillnad i förhållningssätt illustrerar en strävan hos 1600-tals- 
filosoferna att formulera alla spörsmål i termer som gjorde dem obe
roende av sammanhanget - att dekontextualisera snarare än att kon- 
textualisera. Före 1600 vägdes teoretiska utläggningar mot diskus
sioner om konkreta och praktiska frågeställningar rörande t.ex. un
der vilka betingelser det är moraliskt acceptabelt att börja ett krig. 
Från och med år 1600 ägnar sig filosoferna istället åt abstrakta och 
universella frågor, men utesluter konkreta resonemang. Toulmin (1995/ 
1990) menar att vi här ser en övergång från ett sätt att bedriva filo
sofi där man i lika stor utsträckning beaktar tidsbunden och lokal 
praxis och universell och tidlös teori, till ett annat där man ger uni
versella och tidlösa teoretiska frågor ensamrätt.

Före år 1600 var såväl retorik som logik acceptabla filosofiska 
verksamheter. De yttre förhållanden som avgjorde om argument, d.v.s. 
offentliga utsagor, var övertygande gentemot en viss publik, betrak
tades som lika viktiga som de interna vägar man gick för att finna 
relevanta argument, d.v.s. sammanhängande påståenden. Retoriken 
hade här en självklar plats bredvid logiken, och betraktades långt 
ifrån som ett sekunda område. Men bland de moderna filosoferna 
var det annorlunda. Toulmin (1995/1990) skriver:

Den moderna filosofins forskningsprogram bortsåg alltså från alla frå
gor om argumentation - bland bestämda människor i vissa situationer 
gällande konkreta fall där olika saker stod på spel - till förmån för bevis 
som kunde skrivas ner och bedömas efter vad som stod skrivet (s. 55).

Genom utvecklingen av det moderna samhället sker således en för
ändring genom vilken utrymmet för det muntliga, enskilda, lokala



och tidsbundna minskar. Istället dominerar det skriftliga, universella, 
allmänna och tidlösa. Dessa förändringar, som Toulmin beskriver, 
utspelar sig till stor del på den vetenskapliga arenan. Men den ut
veckling som här har beskrivits återspeglas också i den politiska sfä
ren, vilket tydliggörs av en förändring i riktning mot alltmer operson
liga maktförhållanden. I Jurgen Habermas (1984/1962) beskrivning 
av den borgerliga offentlighetens framväxt blir detta synligt.

Privat och offentligt i det moderna samhället

I den grekiska stadsstaten (polis) skilde man klart mellan området för 
gemensamma angelägenheter (polis-sfären) och området för det en
skilda hushållets angelägenheter (oikos-sfären). Det ekonomiska livet 
bestående av slaveri, patriarkat och privategendom ägde rum i oikos- 
sfären. Husfadern hade herradöme över barn, kvinnor och slavar - en 
hushållning som var skild från det offentliga livet. Husfadern blev med
borgare endast om han var oikos-despot4 (utan oi kos, inget medbor
garskap). Till skillnad ifrån oikos-sfärens produktion av materiella nyt
tigheter och reproduktion av livet (d.v.s. slavarnas och kvinnornas ar
bete med det materiella och ”förgängliga”), omfattas det offentliga 
livet, bios politikos, av det ”oförgängliga”. Det utgörs bl.a. av diskus
sioner, rättsskipning och krigföring. Det offentliga är avskilt från det 
privata, samtidigt som oikos och polis förutsätter varandra.

I den feodala offentligheten mellan ungefär år 1100 och år 1600 går 
det, enligt Habermas (1984/1962), inte att skilja det privata livet från det 
offentliga. Godsherren utövade samtidigt dominum (privat disposition) 
och imperium (offentlig myndighet). Att organisera de livegnas arbete, 
driva in skatter och utöva ekonomiskt ledarskap är inte bara ekonomi; 
det är också organisering av godset som politisk enhet. Habermas be
nämner denna den medeltida offentligheten representativ. Den represen
tativa offentligheten demonstrerar och representerar, inför folket, hela 
den hierarkiska samhällspyramiden. Här finns inte antikens ”offentli
ga” lagstiftning och rättsskipning. Den är här ”privatiserad” till adels
väldet på godset. Representativiteten kan liknas vid ”presentation” - 
överheten presenterar sig inför folket, vilket är synligt för alla.

Ur den medeltida offentligheten växer den borgerliga. I förordet 
till Borgerlig offentlighet skriver Mats Dahlkvist: I

I stället för feodalismens personliga maktförhållanden träder en oper
sonlig, byråkratiskt kompetensreglerad apparat med centraliserat



monopol på användandet av legitimt våld: den moderna staten. Där
med kan vi se hur den feodala ”representativa offentligheten” har bör
jat upplösas (Dahlkvist 1984, s. xi-xii).

Den moderna staten framträder som en allt mer opersonlig myndig
het, en ”offentlig” makt. Offentligheten kom nu att representera den 
ekonomiska och den privata makten, som de lägsta samhällsklasser
na helt stod utanför. Den offentliga meningen utgick från de informe
rade som samlades i salongerna och kaffehusen för att diskutera. 
Denna den borgerliga offentligheten uppfattades som allmän och de
klarerade sig som den allmänna meningen, trots att den omfattade en 
mycket liten del av befolkningen.

Plebiscitär kallar sedan Habermas den offentlighet som växer 
fram ur den borgerliga. Den saknar ett självständigt och samlat pu- 
blikum. Etablerade intresseorganisationer inordnas i och växer sam
man med staten. De avgörande politiska besluten fattas inte längre 
efter kritisk diskussion utan genom direkta överenskommelser och 
kompromisser mellan dessa organisationer och statsorganens tjäns
temän. Medborgare, parti och fackmedlemmar blir konsumenter. Som 
väljare förväntas de godta eller förkasta ett redan färdigt politiskt 
”paket”. Habermas (1984/1962) skriver:

Integrationen av det offentliga och det privata området motsvarades 
nämligen av en desorganisering av den offentlighet som en gång för
medlade mellan stat och samhälle. Denna förmedlingsform överförs från 
publiken till institutioner som utvecklats ur privatsfären, t.ex. intresseor
ganisationer, eller ur offentligheten, t.ex. partier, och som numera dri
ver maktutövning och maktutjämning i internt samspel med statsappa
raten. Via de å sin sida självständiggjorda massmedierna bemödar de 
sig därvidlag att vinna samtycke eller åtminstone fördragsamhet hos 
den mediatiserade publiken. Publiciteten utvecklas så att säga uppifrån 
för att ge vissa positioner en aura av ”good will”. Ursprungligen garan
terade publiciteten det offentliga resonemangets sammanhang med så
väl herraväldets legislativa grund som med en kritisk uppsikt över dess 
utövande. Numera möjliggör emellertid publiciteten den säregna ambi
valens som består i ett herravälde över den icke-offentliga meningens 
(nichtöffentliche Meinung) herravälde-den tjänar lika mycket manipu
lation av publiken som legitimation inför den. Den kritiska publiciteten 
trängs undan av en manipulativ publicitet (s. 228).



Meningsglapp mellan livsvärld och systemvärld

I beskrivningen av modernitetens framväxt har epitet som specialise
ring och dekontextualisering använts. Man skulle också kunna tala i 
termer av splittrade livssammanhang. Habermas (1988) menar att 
det i det moderna samhället''’ uppstår ett meningsglapp mellan livs
världen och systemvärlden. Med referens till Habermas skriver Mar
gareta Bertil sson (1987):

... livsvärldens förståelse kommer i motsättning till det omgivande 
systemets behov; individen ser sin omvärld ”försakligad” och liggan
de utanför sitt eget handlingsområde (s. 61).

Lekmannens vardagsföreställningar, som utmärker livsvärlden, ter sig 
ogrundade och diffusa när de konfronteras med experternas fackför
ståelse i den s.k. systemvärlden. Här kan vi också återknyta till Durk- 
heims teori om arbetsdelning där sammanhållningen i det moderna sam
hället bygger på en s.k. organisk solidaritet - en långt utvecklad speci
alisering som ersatt den sociala styrningen av samhället.

Med referens till Anthony Giddens (1990) skulle man också kun
na använda begreppet ”disembedding”6. Giddens tar sin utgångspunkt 
i att modernitetens utveckling etablerade en åtskillnad mellan tid och 
rum. Modernitetens framväxt ryckte alltmer loss rummet från plat
sen genom att skapa utrymme åt relationer mellan ”frånvarande” 
personer på avstånd från varje situation där man interagerar ansikte 
mot ansikte. Giddens skriver:

What structures the locale is not simply that which is present on the 
scene; the ‘visible form’ of the locale conceals the distanciated rela
tions which determine its nature (s. 19).

Med ”disembedding” menar Giddens att sociala relationer lyfts ut ur 
sina lokala interaktionssammanhang och omstruktureras över obe
gränsade områden i tidrummet. Om vi också relaterar experternas 
fackförståelse till Giddens resonemang är upprättandet av expert
system en mekanism som bidrar till att detta sker.

Livsvärlden karakteriseras som en kollektiv process och produkt 
som bekräftas i och genom våra interaktioner med andra. Med refe
rens till Edmund Husserls elev Alfred Schutz skriver Bertilsson (1987):



Livsvärldsperspektivet står för det-som-är-taget-för-givet, ett vardagens 
meningssammanhang, som nu sätts i relation till och kontrasteras med 
det mer konstruerade och artificiella vetenskapsperspektivet. I förhål
lande till det senare åtnjuter vardagsperspektivet en högre dignitet; 
vetenskapens ”teoretiska attityd” kan vi träda in i och lämna allt efter 
omständigheterna, vi kan ändra attityd (teori) och inta ett annat per
spektiv om situationen kräver det. Så förhåller det sig inte med var
dagsperspektivet - livsvärlden. Detta perspektiv är tvingande, ty skul
le vi lämna detta perspektiv drar vi oss undan den sociala omgivning 
vi själva lever i (s. 62).

I systemvärlden är inte samhällets integration rotad i individens nor
mativa föreställningsvärld om vad som bör och inte bör göras, utan i 
systemets utbytesrelationer. Det kan leda till att individen inte längre 
förstår sin sociala omgivning som i det moderna samhället styrs och 
samordnas av icke individuella utbytesrelationer så som exempelvis 
marknaden. Detta glapp, mellan lekmäns livs- och meningsförståelse 
och expertens vägande av skilda strategier och deras konsekvenser, 
kan antas påverka det demokratiska samtidsprojektet emedan det 
kan utgöra ett hot mot återkopplingen mellan maktens värld och in
dividens föreställningsvärld (Bertilsson 1987; Habermas 1988).

Av den karakteristik som Toulmin (1995/1990) ger, av det moder
na samhället, framgår att man där snarare begränsade utrymmet för 
rationella diskussioner än vidgade det. Logiken gavs företräde fram
för retoriken; och man bortsåg från alla frågor om argumentation till 
förmån för bevis. Habermas (1988) söker formulera ett alternativ till 
det moderna samhällets rationalitet. Det utgår från ett kommunika- 
tivt handlande vars mål är en ömsesidig förståelse - ett mål som en
bart kan uppnås genom en otvungen kommunikation fri från domi
nans. Här kan vi också dra en parallell till Hannah Arendts teori om 
Vita activa - det aktiva livet - där hon framhåller handling såsom 
överordnad såväl tillverkning som arbete.

Vita activa

Arendt (1988/1958) ställer det aktiva livet - bestående av arbetet, 
tillverkningen och handlandet - mot det kontemplativa livets tre ele
ment - tänkandet, viljan och omdömesförmågan. I det aktiva livet är 
människan en social varelse som deltar i olika samhällsaktiviteter. 
När hon drar sig tillbaka tar det kontemplativa livet vid. Arendt me
nar att det genom historien har skett en förändring i relationen mellan



det aktiva och det kontemplativa livet. Medan man tidigare högst 
värderade det sistnämnda står nu vita activa i det första rummet.

Det arbete som utmärker det aktiva livet är, med utgångspunkt 
från Arendt, en ändlös process där inte produkten i sig utan själva pro
duktionen är det viktiga. Hushållsarbetet är ett exempel där arbetet är 
en nödvändig process som utgör en förutsättning för reproduktionen 
av oss själva och av arbetskraften. I det antika samhället föraktades 
arbetet, varför det inte utfördes av de fria männen. Med tiden har det 
sedan skett en omvärdering som givit arbetet ett högre värde.

Tillverkningen omfattar produktionsprocessen genom vilken alla 
ting tillverkas. Den är, enligt Arendt, ett ingrepp i naturen och hotar 
att förstöra den. Tillverkningen skiljer sig från såväl arbetet som hand
landet genom att den har en bestämd början och ett förutsägbart slut. 
Arbetet har, å sin sida, varken någon början eller något slut medan 
handlandet har en början men varken ett förutsägbart slut eller ett 
bestämt mål. Tillverkningen bestäms av en instrumented rationalitet 
där målet är givet - i vårt samhälle maximering av vinsten.

Handlandet, som är det tredje karaktärsdraget i det aktiva livet, 
skapar de samhälleliga villkoren. Här kan nämnas ekonomiska och 
politiska institutioner som borgar för ett visst mått av kontinuitet och 
därmed skapar historia. Här finns paralleller till det som Aristoteles 
kallade praxis. Enligt Arendt bygger handlandet, och speciellt de 
språkliga handlingarna, på människors likställdhet och deras olikhet. 
Hon menar att om vi inte vore olika skulle vi inte behöva språket som 
ett medel för en ömsesidig förståelse. Här blir interaktionen, där man 
handlar med och inte mot varandra, betydelsefull. I detta samspel är 
man inte bara en handlande varelse utan också ett objekt för andras 
handlingar. Handlandet är således en dialektisk process. Det utgör 
ett självändamål medan tillverkningen bara är ett medel. För att åter
knyta till Habermas s.k. kommunikativa handlande förutsätter be
greppet makt, i Arendts perspektiv, inte bara interaktion utan också 
aktörernas samtycke, som bara kan åstadkommas genom diskussion 
och övertalning i en kommunikation där alla är likställda.

Inledningsvis, i detta avsnitt, framgick att vita activa i det mo
derna samhället fått företräde framför vita contemplativa. Här får 
dock inte handlandet den överordnade platsen, utan tillverkningen 
dominerar arenan. Även Arendts föreställningar om det aktiva livet 
kan således relateras till Toulmins karakteristik av det moderna sam
hället där utrymmet för rationella diskussioner krympts.

Toulmin menar att vi i dagens läge varken kan hålla fast vid moder
niteten i dess historiska form eller avvisa den helt och hållet. Uppgiften



är istället, skriver Toulmin (1995/1990), ”att reformera, rentav återer
övra vår nedärvda modernitet genom att humanisera den” (s. 255). 
Modernitetens inriktning på det skrivna, universella, allmänna och tidlö
sa kan utvidgas till att ånyo omfatta det muntliga, det enskilda, det loka
la och tidsbundna. Toulmins tolkning ger utrymme för återerövringar 
men också nya mönster för tanke och handling.

Praktisk teori eller teoretiserad praktik?

Carlgren (1990b) menar, som tidigare har framkommit, att det finns 
en strävan i lärarutbildningen att ersätta den praktiska lärarkunska- 
pen (vilken kan sägas vara förkroppsligad, tyst och oartikulerad) med 
teoretisk kunskap (som är artikulerad och kognitiv), samt att utfor
ma lärarnas praktiska skolning som praktisering av teori. Carlgren 
(1990b) skriver:

Man kan säga att den teoretiska kunskapens dominans över den prak
tiska på lärarutbildningen kommer till uttryck i en strävan mot prak
tik som praktiserad teori. Det är på lärarutbildningen därför viktigt 
dels att försvara praktiken som praktik och dels att skapa utrymme för 
teori som teoretiserad praktik (s. 73).

I ämneslärarutbildningen har teoretisk kunskap främst givits i fråga om 
de ämnen som lärarna skall undervisa i, medan lärarna i de lägre klas
serna i sin utbildning fått teoretisk pedagogik om såväl barns utveckling 
som olika arbetsformer. Men lärarkunskapen har främst utvecklats i 
praktiken. Den kan beskrivas som ett slags oartikulerad tyst kunskap.

Den tysta kunskapen kan, med referens till Ludwig Wittgenstein, 
förstås i termer av osägbarhet. Huvudtanken är här att det finns kun
skap som man inte kan artikulera i språket. Kunskapens innehåll är 
tyst. Viss kunskap är sådan att den inte kan verbaliseras. Michael Po- 
lanyi, som också har diskuterat denna kunskapsform, menar att tyst 
kunskap fungerar tyst. Tystnaden är inte en egenskap hos viss kunskap 
utan en funktion kunskap kan ha. Utifrån ett Polanyi perspektiv är tyst 
kunskap också personlig i flera avseenden. Bertil Rolf (1990) skriver:

Tyst kunskap är personlig i flera bemärkelser. Grundbetydelsen är, att 
kunskapen har en existentiell dimension. Genom mina fysiska och 
mentala redskap ger jag världen mening. Jag orienterar mina hand
lingar och mina undersökningar ut i en värld som genom tyst kunskap 
ges en begriplig struktur (s. 25).



Carlgren (1990b) framhåller att den teoretiska kunskap om läraryr
ket, som förmedlas i utbildningen, i stor utsträckning handlar om rikt
linjer och målsättningar för verksamheten. Teoretisk beskrivande 
kunskap om den faktiskt existerande skolpraktiken saknas till stor 
del. Den praktiska kunskap, som många lärare får, saknar också teo
retisk motsvarighet. Det finns dock en strävan inom flera områden 
att åstadkomma en teoretisering av lärarkunskapen. Ett uttryck för 
denna strävan är didaktiken där urvalet och förmedlingen av inne
hållet i undervisningen fokuseras. Andra vägar i samma riktning ut
gör den s.k. Teacher Thinking-forskningen och försöken att utbilda 
lärare till reflekterande praktiker.

TEACHER THINKING-TRADITIONEN

Under efterkrigstiden då den teknisk-naturvetenskapliga utvecklingen 
satte fart var tilltron till process-produktionsforskning även i mänskli
ga sammanhang framträdande. På 1950- och 1960-talen utvecklades 
undervisningsteknologiska synsätt inom utbildningssystemen. Intres
set var riktat mot jämförelser mellan ”lärarbeteenden” och ”elevpre
stationer”; man sökte därigenom finna de lärarbeteenden som gav bäst 
effekt på elevernas inlärning. Lärarnas agerande observerades och elev
ernas resultat mättes. I denna effektivitetsforskning var utgångspunk
ten att endast det som är synligt, så som beteenden och handlingar, kan 
undersökas vetenskapligt. Dock visade det sig att undervisningstek
nologin inte var tillräcklig ifråga om att bl.a. förklara undervisnings
processer och samspelet lärare och elever emellan. Med utgångspunkt 
från process-produktionsforskningens resultat hade man försökt få lä
rare att genomföra undervisningsprocesser som i så hög grad som möjligt 
liknade de processer som forskningen anvisat som de effektivaste, och 
således lett till bäst ”produkt” i form av elevresultat. Däremot visade 
det sig vara svårt att förmå lärarna att göra som forskarna anvisade; 
även i de fall då de gjorde det blev resultaten skiftande. Samma lärara- 
gerande gav olika utfall beroende på såväl person som situation. Un
dervisningsmetoderna visade sig också vara både bra och dåliga bero
ende på vad man ville uppnå (Arfwedson 1994).

Under det sena 1970-talet började den pedagogiska forskningen, 
enligt Gerhard Arfwedson (1994), att söka andra vägar. Till en början 
var man dock inställd på att kartlägga lärarnas ”feltänkande”, vilket 
innebar att man fortsättningsvis uppfattade forskningsrekommenda- 
tionerna som korrekta. Successivt, i takt med att komplexiteten i un



dervisningsprocesserna kom att bli alltmer uppenbar, blev inriktningen 
en annan. Den s.k. Teacher Thinking-traditionen sökte kartlägga lära
res tänkande före, under och efter undervisning. Härigenom tilltog för
ståelsen för lärarnas arbete och de svårigheter som finns i klassrums
undervisningen. Arfwedson (1994) menar att realismen i forskningens 
bedömning av lärares undervisningsarbete därmed ökade.

Christopher M Clark och Penelope L Peterson (1986) skiljer i 
Handbook of Research on Teaching mellan å ena sidan lärares hand
lingar och dess effekter, vilka företrädesvis är synliga och mätbara, 
och å andra sidan deras tankar som inte är möjliga att göra direkta 
observationer av. Clark och Peterson lyfter vidare fram de begräns
ningar och möjligheter, eller de ramar som ständigt påverkar såväl 
handlingar som tankar i samband med lärares arbete. De vänder sig 
också emot en linjär orsak-verkan-modell med målprecisering, val 
av inlärningsuppgifter, metodisk organisering av dessa och till sist 
val av utvärderingsmetoder. Av studier av lärares undervisningspla
nering framgår att det i praktiken inte är fråga om en sådan linjär 
arbetsmodell (jfr Taylor 1970). Arfwedson (1994) skriver:

Ett flertal undersökningar visade också att målfrågor inte tog vare sig
framskjuten plats eller stort tidsutrymme i planeringen. För lärare tycks
elevgruppen vara ”målet”, frestas man att säga (s. 65).

Clark & Peterson lyfter därför istället fram de cirkulära eller cyklis
ka förlopp enligt vilka lärarbeteendet påverkar elevernas beteende 
och vice versa. I fokus för Teacher Thinking-traditionens intresse står 
lärares egna berättelser om sina tankar i samband med undervisnings
processen. I den aktuella traditionen, inom vilken såväl lärares un
dervisningsplanering som deras klassrumstankar och praktiska teo
rier om undervisning kommer till stånd, prövas en väg att åstadkom
ma en teoretisering av lärarkunskapen. Arfwedson (1994) framhål
ler, med hänvisning till den aktuella forskningstraditionen, att i klass
rummet får även planeringen en sekundär betydelse i relation till en 
rad oförutsedda händelser. Läraren måste snarare vara beredd att ur 
ett ”planeringsnystan” plocka fram den, för tillfället, mest använd
bara tråden gällande innehåll, metoder eller elevreaktioner. De kon- 
textuella ramarna får således här uppmärksamhet. I fråga om lära
res lektionstankar aktualiseras vidare skolundervisningen som en in- 
teraktionsprocess. Sällan föranleder reflektioner över undervisnings
innehåll och metod, i den aktuella undervisningssituationen, läraren 
att göra omprioriteringar; dock ger elevernas reaktioner, propåer och



frågor upphov till sådana förändringar, vilket pekar på interaktion- 
ens betydelse för lektionsplaneringen. Dessa iakttagelser vittnar om 
att undervisning inte är en rationellt och linjärt planerad process, utan 
en långt mer komplicerad företeelse där såväl kontexten som lärare
elev interaktionen är av avgörande betydelse. I Teacher Thinking- 
traditionen finner vi således en ansats till en teoretisering av lärar- 
praktiken. En ytterligare strävan i denna riktning utgörs av strävan 
att utbilda lärare till reflekterande praktiker.

Den reflekterande praktikern

Som tidigare framgått har skolväsendet under de senaste decennier
na varit föremål för en decentraliseringssträvan. I det sammanhang
et har man betonat vikten av att skolan blir en självutvecklande or
ganisation. En förutsättning är då att de professionella d.v.s. lärarna 
och skolledarna tillsammans tar initiativ till och ansvar för en för
ändring av skolans verksamhet. En väg till en sådan förändring, som 
idag ofta framförs, är idén om den reflekterande praktikern. Genom 
att den professionelle läraren reflekterar över sin praktiska verksam
het kan han/hon bli medveten om de egna tolkningsramarna - att nå 
en förståelse av sitt eget tänkande kring vad som sker på skolarenan.

John Dewey uppfattade reflektionen som en ständigt aktiv kun
skapsprocess, vilken karakteriseras av upptäckande och utforskning. 
Reflektionen emanerar ur en direkt erfaren situation som kräver upp
märksamhet. Reflektionen börjar i mer eller mindre förvirring. Det 
är då nödvändigt att skapa mening i den aktuella handlingen, såväl 
känslomässigt som intellektuellt. Dewey (1933) skriver:

The function of reflective thought is, therefore, to transform a situation 
in which there is experienced obscurity, doubt, conflict, disturbance of 
some sort, into a situation that is clear, coherent, settled, harmonious 
(s. 100-101).

Donald A Schön (1983, 1987) framhåller att för att praktikerns kunskap 
skall kunna utvecklas måste den tydliggöras av praktikern själv. Detta 
slag av kunskap kan, enligt Schön, således inte förmedlas via utifrån 
kommande teorier. Det föranleder honom också att ifrågasätta uppfatt
ningen att vetenskaplig kunskap skulle vara direkt giltig för praktikern, 
då vetenskaplig kunskap i sig inte kan utveckla praktiken. Den tekniska 
rationaliteten, som företräder vetenskapen, strävar enligt Schön efter 
att pröva förutbestämda modellers giltighet. Schön (1987) skriver:



Technical rationality holds that practitioners are instrumental problem 
solvers who select technical means best suited to particular purposes. 
Rigorous professional practitioners solve well-formed instrumental 
problems by applying theory and technique derived from systematic, 
preferably scientific knowledge (s. 3-4).

Men då praktikerns kunskap kommer till uttryck i unika och kom
plexa sammanhang överensstämmer sällan de modeller och teorier 
som formulerats inom vetenskapen med det enskilda fallet. Prakti
kerns, exempelvis lärarens, kunskap kommer till stånd när de egna 
handlingarna blir föremål för reflektion. Schön talar här om olika 
reflektionsformer. Praktikerns kunskap kan uppstå när dennes egna 
handlingar görs till föremål för reflektion under det att handlingen 
äger rum, vilket Schön kallar reflection-in-action. Kunskapen kan 
också komma till stånd genom att reflektionen sker efter det att hand
lingen har ägt rum; man kan då tala om reflection-on-action. I båda 
dessa reflektionsformer söker praktikern skapa mening åt eller förstå 
någon problematisk aspekt i en specifik situation. Här prövas och 
omprövas ständigt situationer och problemlösningar i det att den prak
tiska kunskapen utvecklas.

Reflektionen äger således rum på olika sätt men även på skilda 
nivåer. Mikael Alexandersson (1994a, 1994b) problematiserar feno
menet. Alexandersson (1994a) presenterar fyra olika nivåer. En grund
läggande nivå för reflektion är vardagstänkandet där handlandet sker 
rutinmässigt och reflektionen sker omedelbart; den uppmärksammas 
heller sällan av individen själv. På nästkommande nivå fokuserar prak
tikern olika tekniker och metoder för att nå bestämda mål. Han/hon 
reflekterar inte över målen i sig utan över, av andra bestämda, fär
digheter och kunskaper. Den tredje nivån i reflektionen är, enligt Alex
andersson, mera komplex och fokuserar relationen mellan principer 
för den praktiska verksamheten och praktiken i sig. Reflektionen sker 
mer systematiskt över såväl egna som andras handlingar. Det är här 
fråga om att nå en teoretisk förståelse av de praktiska handlingarna. 
På denna nivå, menar Alexandersson, kan det förekomma att både 
etiska och politiska ställningstaganden på ett kritiskt sätt relateras 
till den professionella yrkesrollen. På den fjärde reflektionsnivån står 
slutligen reflektionen över det egna medvetandet i fokus. Man fäster 
då uppmärksamheten på både vad man reflekterar över och hur det
ta går till. Alexandersson (1994a) skriver:



Syftet blir att komma fram till ett mera självreflekterande angrepps
sätt för att förstå hur kunskap fungerar i praktiken och hur den kan 
tillämpas till en aktiv förståelse av de egna handlingarna (s. 168).

I detta sammanhang är det också viktigt att uppmärksamma skillna
den mellan att reflektera över erfarenheter och att reflektera över 
premisserna för erfarenheterna. I strävan att inte stanna vid de två 
första reflektionsnivåerna, utan att nå ett självreflekterande angrepps
sätt, torde det vara viktigt att lärarnas uppmärksamhet inte bara rik
tas mot praktiska undervisningsproblem. Här aktualiseras också be
tydelsen av att lärarna även reflekterar över villkoren för undervis- 
ningspraktiken. Alexandersson (1994a) skriver:

Den didaktiska reflektionen har att göra med på vilket sätt vi reflekte
rar och skapar mening åt och bildar egna teorier om undervisning och 
utbildning. Reflektion syftar då till förståelse av sådant som är av stor 
betydelse för den egna undervisningspraktiken. Den egna reflektionen 
kan orienteras mot förståelse av vad som är didaktiskt möjligt utifrån 
elevens behov och förutsättningar (s. 171).

Lärarreflektionen, över undervisningens villkor, leder oss tillbaka till 
Polanyis kunskapssyn. Polanyi (1962) betraktar kunskapen som ett 
verktyg för att orientera sig i tillvaron. Kunskapen är en del av prak
tiken. Handlingen är avhängig av tanken och vice versa. Polanyi ta
lar om två olika slag av kunskap - fokal kunskap respektive bak
grundskunskap. Den fokala kunskapen kan, å sin sida, vara såväl 
artikulerad som oartikulerad, medan den sistnämnda utgör den s.k. 
tysta kunskapen i egentlig mening.

Carlgren (1990a) menar att det, med utgångspunkt ifrån Polany
is kunskapssyn, är tveksamt om lärares personliga och praktiska teo
rier kan betecknas som tyst kunskap. Forskningen om lärares tän
kande inriktar sig huvudsakligen på praktikerns oartikulerade fokala 
kunskaper. För att bryta ”praktik-tanke-cirkeln”, där tanken konsti
tuerar praktiken, krävs det att man reflekterar över det som man inte 
tänker på. Carlgren (1990a) skriver:

Även om bakgrundskunskapen är svåråtkomlig är den inte oåtkomlig.
Det kräver att man flyttar sitt fokus. Frågan är under vilka omständig
heter man är beredd att flytta uppmärksamheten från det man fokuse
rar till själva bakgrunden för det fokuserade. Det är ingen ”naturlig” 
process, eftersom ett sådant perspektivskifte åtminstone tillfälligtvis



stoppar handlingen (man kan inte både tänka på hur man talar och 
säga något). En första förutsättning är därför att man uppfattar till
räckligt stora problem i sin praktiska verksamhet för att acceptera ett 
sådant tillfälligt handlings-stopp (s. 170).

Härigenom är det således inte självklart att tanken konstituerar prak
tiken. Tanken torde också kunna formas i själva praktiken. Att skifta 
fokus från den oartikulerade fokala kunskapen till den s.k. bakgrunds
kunskapen skulle även kunna ge större utrymme för att teoretisera 
praktiken snarare än att utforma lärares praktiska skolning som prak- 
tisering av teori.

Att förstå relationen teori-praktik

Vi har i detta kapitel mött några av de problem som har funnits och 
alltjämt finns i förhållandet mellan teori och praktik, eller kanske sna
rare i vårt sätt att förhålla oss i relationen teori-praktik. I återblicken 
på utvecklingen från försöksskoleverksamhet till lokalt utvecklingsar
bete finner vi bl.a. en brist på samstämmighet mellan praktisk och teo
retisk kunskap. Exempelvis Carlgren (1990b) menade att det fanns en 
strävan i lärarutbildningen att ersätta praktisk lärarkunskap med teo
retisk kunskap. Hon pekar på vikten av att, i lärarutbildningen, för
svara praktiken som praktik och att skapa utrymme för teori som teo- 
retiserad praktik. ALF-projektet pekar också i riktning mot, vad vi skulle 
kunna kalla, ett glapp mellan teori och praktik. Av analyserna fram
gick att det var svårt att, hos de intervjuade lärarna, se kopplingar 
mellan strävanden, bedömningar och handlingar. Dessa uttryck skulle, 
med referens till Toulmin, kunna förstås som en dekontexualisering 
snarare än en kontextualisering av lärarnas förhållningssätt. I en his
torisk återblick visar t.ex. Cooley (1990/1980) och Bergendal (1990) 
att integrationen mellan manuellt och intellektuellt arbete kom att lö
sas upp i samband med renässansen. Detta torde kunna visa på att det 
före renässansen inte rådde någon åtskillnad mellan teori och praktik; 
och därmed var det inte möjligt att beteckna dem som skilda entiteter.

I sin artikel ”Theory and Practice: Two Fundamental Categories 
in the Philosophy of Teacher Education” diskuterar Jan Bengtsson 
(1993) också vägar till en integration mellan teori och praktik. Han 
menar att en distansering till praktiken kan skapa förtrogenhet med 
densamma. Genom självreflektion, dialog och vetenskaplig kunskap 
kan vi förstå praktiken. Dessa tre uttryck för distansering har olika



karaktärsdrag. Självreflektionen betecknar Bengtsson som en distan
sering i första person singular, medan dialogen implicerar en ”dubbel 
distansering” emedan det där blir fråga om att förhålla sig till såväl 
egna som andras erfarenheter. Bengtsson talar här om ”kollegial kun
skap”. I fråga om den vetenskapliga forskningens roll kan man tala 
om distansering i tredje person. I detta sammanhang är det en ut
omstående som distanserar. Bengtsson (1993) skriver:

As shown above it is possible to establish knowledge about practice by 
distanciation. The practical knowing how is thereby turned into theo
retical knowledge. The problem is now how to turn knowledge the 
opposite way around. Instead of introducing distance into practice in 
order to get theoretical knowledge about practice, we now have to 
eliminate distance from theory in order to get practical knowledge. 
How is this possible? (s. 209-210).

Bengtsson pekar på två villkor för integrationen av teori i praktiken. 
Den handlande personen måste kunna känna igen sig och sin praktik 
i den teoretiska kunskapen som presenteras om praktiken. Om han/ 
hon inte gör det, har kunskapen ingen relevans för praktiken. Det 
andra villkoret, som Bengtsson pekar på, är att den teoretiska kun
skapen är tillämpad. Bengtsson (1993) skriver:

When the elimination of distance has succeeded, the theoretical know
ledge will turn into a passive, spontaneously functioning knowledge, 
sedimented in the agent’s way of acting and seeing (s. 210).

Återkommande söker man således överbrygga diskrepansen mellan teo
ri och praktik eller integrera de två entiteterna. Dessa förhållningssätt 
kan ses i relation till att jag tidigare, i föreliggande arbete, har uppmärk
sammat att diskussionen om relationen teori-praktik inte skall uppfattas 
som att det de facto finns en åtskillnad teori och praktik emellan. Det 
torde snarare vara fråga om en uppfattad än en faktisk diskrepans.

Den diskussion som Wilfred Carr (1995) för i sin bok For Educa
tion - Towards Critical Educational Inquiry pekar också i en sådan 
riktning. Carr talar om teori i termer av generalisering - en uppsätt
ning principer, en sammanhängande enhet av förklarande kunskaper 
som kan användas för att förutse, kontrollera och dominera världen. 
Carr (1995) skriver:

... the aim of theory is understanding and that theorizing is the distinc
tively human and humanizing social process through which we un-



derstand ourselves and the social world in which we live. ‘Theorizing’ 
is thus an integral part of the dialectical process of self-transformation 
and social change: the process through which individuals can simul
taneously remake themselves and their social life (s. x-xi).

Carr (1995) menar att ”praktik” skall uppfattas som konstruerad. Enligt 
hans förmenande är teori inte bara ord, och praktik inte bara beteende; 
teori och praktik är ömsesidigt konstituerade aspekter av varandra.

Cleo Cherryholmes (1986) behandlar också problematiken gäl
lande distinktionen mellan teori och praktik. Cherryholmes menar 
att åtskillnaden sviktar utifrån två, till varandra relaterade, stånd
punkter. Cherryholmes (1986) skriver:

First, the distinction deconstructs in a relatively passive way. Educa
tional researchers generate theories whose substantive content prov
ides an empirically adequate generalized description of educational 
phenomena. Because such phenomena are socially constituted, empiri
cally adequate descriptions explicitly or implicitly refer to those con
stitutive and normative elements. Second, theory and practice interpe
netrate in an active way. Statements made and speech acts performed 
when empirically based theories are uttered reproduce normative com
ponents of a practice (s. 83).

Emedan ett fenomen är socialt konstruerat bidrar en teoretisering till 
att forma det aktuella fenomenet. Genom den sociala konstruktionen 
har praktiken också inverkan på hur teorin konstitueras. Teorin och 
praktiken interpenetrerar. Uttalanden utifrån en empiriskt baserad 
teori reproducerar praktikens normgivande delar.

De tre författarna, som ovan refererats, ger alla uttryck för att 
teori och praktik inte kan behandlas som åtskilda. Genom Bengts
sons diskussion i termer av integrering kanske teorin och praktiken 
kan uppfattas som skilda från varandra men ömsesidigt beroende. 
Carr och Cherryholmes förefaller inte bara uppfatta teorin och prak
tiken som ömsesidigt beroende utan som ömsesidigt konstruerade. 
Detta kommer till uttryck då Carr menar att teori och praktik är 
ömsesidigt konstituerade aspekter av varandra, och när Cherryhol
mes framhåller att det sker en interpenetrering entiteterna emellan.

I kapitel 1 refererade jag till Lärarutbildningskommitténs betänkan
de (SOU 1999:63) där man betonade nödvändigheten i lärares förmåga 
att hantera sambandet mellan teori och praktik. Kommittén poängtera
de att teori och praktik bättre måste knytas samman och diskuteras i 
lärarutbildningen. När Owe Lindberg (2002) resonerar om bilder av lä



rarutbildning, som kommer till uttryck i nämnda betänkande, menar han 
att den underliggande idén om relationen teori-praktik, som texten bär 
på, kan beskrivas i termer av just sammanbindning. Teorin och prakti
ken skall bindas samman med varandra. Lindberg (2002) skriver:

Två saker händer när man formulerar ”teori- praktikproblematiken” på 
det här sättet. Det ena är att den görs till en teknologisk problematik där 
det handlar om att skapa någon slags neutral procedur eller arrange
mang genom vilket ”teori” och ”praktik” kan sammanbindas - liknel
sen med en välbekant slogan ”Nokia - connecting people” ligger nära 
till hands. Det andra som händer är att ”teori” och ”praktik” blir singu- 
lära på så vis att sammanbindningsmetaforen implicerar att det handlar 
om en praktik som behöver sammanbindas med en teori, eller omvänt 
en teori som behöver sammanbindas med en praktik. Detta befrämjar i 
sin tur ett tal om ”teori” och ”praktik” i bestämd form singulars, d.v.s. 
som ”praktiken” och ”teorin”. Det finns goda skäl för att tänka om 
både ”teori” och ”praktik” i pluralform (s. 131).

När Lindberg (2002) framhåller vikten av nämnda pluralform refere
rar han till Carr (1995) och menar att det finns olika ”teorier” om hur 
”pedagogisk praktik” kan förstås. Lindberg skriver med referens till 
den sociokulturella traditionen (jfr kapitel 6) att det också finns olika 
praktiker att förstå. Sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ett 
förändrat deltagande i en social praktik ge uttryck för lärande. Carl- 
gren (1999) skriver:

På samma sätt som man måste ha det språkliga sammanhanget klart för 
sig för att kunna tolka betydelsen av enskilda ord utgör situationen det 
nödvändiga sammanhanget för kognitionen. Situationerna blir därmed 
inte bara en bakgrund till, utan en integrerad del av, kunskapen. Be
grepp är redskap - man lär dem genom användning. Begreppens me
ning är ett resultat av social förhandling. På så vis blir aktivitet, be
grepp och kultur ömsesidigt beroende. Lärande involverar alla tre och 
kommer till uttryck som förändrat deltagande i en social praktik (s. 15).

Att betrakta lärande som en relation mellan subjektet och världen 
snarare än som en egenskap hos individer upplöser, menar Carlgren 
(1999), en rad dualismer: subjekt-objekt, tanke-kropp, teori-prak
tik, innehåll-form. Med den utgångspunkten skriver Carlgren (1999):

Det går inte att särskilja förutsättningar för lärande från lärandet eller 
innehållet i kunskapen från praktiken. Istället blir innehållet, kunska-



pen och lärandet inbäddade i praktiken. Skolkunskaperna får sin me
ning genom den praktik de är inbäddade i och en del av (s. 18).

Med dessa utgångspunkter menar jag att det följaktligen är svårt att 
tala om teori och praktik som åtskilda i någon egentlig mening. Med 
referens till Toulmin (1995/1990) skulle man således kunna säga att 
det i den s.k. första moderniteten inte råder någon diskrepans mellan 
teori och praktik, men att den s.k. andra moderniteten kan karakteri
seras av förändringar som bl.a. ger upphov till att teori och praktik 
uppfattas som åtskilda.

Noter

1. Forsknings- och utvecklingsmodell (FoU-modell).
2. Den systematiska försöksverksamheten likställdes med forskning. Idealet var en 

experimentell uppläggning. Den spontana försöksverksamheten sågs inte som 
vetenskaplig, men den skulle styras av pedagogiska hypoteser. De uppslag som 
växte fram i den spontana verksamheten skulle prövas inom den systematiska 
försöksverksamheten.

3. lokalt utvecklingsarbete (LUVA).
4. oikos = hus.
5. Med hänvisning till Toulmin torde ”det moderna samhället” här utgöras av den 

s.k. andra moderniteten.
6.1 Joachim Retzlaffs svenska översättning Modernitetens följder (Studentlitteratur, 

1996) översätts disembedding med urbäddning. Begreppet dckontextualisering 
torde bättre korrespondera med Giddens originaltext.



Kapitel 4



Ulrika Leimars ansats 
TILL TEORIFÖRANKRING AV LTG

Synpunkterna på och uppfattningarna av Läsning på Talets Grund (LTG) 
är många. Det finns således olika perspektiv. Olika personer uppfattar 
vad LTG är på olika sätt. En självklar utgångspunkt när det gäller att 
spegla LTG är nog Ulrika Leimar - den lågstadielärare som under det 
sena sextiotalet och det tidiga sjuttiotalet initierade LTG. Hur kan man 
beskriva bakgrunden till hennes initiativ? Vilka teoretiska utgångspunk
ter hade hon? Hur såg hon på läsning och läsinlärning? Och hur beskrev 
hon Läsning på Talets Grund? I karakteristiken av Leimars perspektiv 
på LTG är avsikten att söka en förståelse av relationen mellan de teori
verktyg som Leimar använde sig av och hur hon utvecklade LTG.

En försöksverksamhet

Ulrika Leimar menar själv att hon 1968, i samband med försöks- och 
demonstrationsskolans start i Göteborg, fick chans att pröva en idé. 
Hon ville ”pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära 
utan istället bygga på barnens eget språk och deras fria personliga 
skapande” (Leimar 1974, s. 9).

I samband med att Leimar ”lade läsläran på hyllan” hade hon 
medverkat till att utprova ett laborativt, naturvetenskapligt undervis
ningsprogram det s.k. LMN-projektet (Låg- och Mellanstadiets Natur
vetenskap) vid lärarhögskolan i Göteborg. Denna erfarenhet gjorde 
henne varse vikten av det ömsesidiga sambandet mellan den naturve
tenskapliga begreppsbildningen och förmågan att använda språket. Den 
experimentella inställningen i det naturvetenskapliga sammanhanget 
skulle, menade Leimar, kunna ge barnen en upptäckande attityd även 
till språket. Genom att tillägna sig ett laborativt förhållningssätt i na
turkunskap skulle eleverna kunna bli rustade att även våga experi
mentera och laborera på liknande sätt i den egna språkutvecklingen.

Strukturens betydelse

I det sammanhanget kom Leimar också i kontakt med bl.a. Jerome S. 
Bruners forskning. Bruner (1970/1960) lyfter fram strukturens bety
delse i undervisningssammanhanget. Han menar att det i flera avseen



den är oekonomiskt att ge undervisning i en färdighet utan att tydlig
göra vilken plats den har i det vidare sammanhang, som ett kunskaps
områdes grundstruktur utgör. En sådan undervisning skapar svårighe
ter för eleverna att generalisera från det de har fått lära sig till det som 
de senare kommer att möta. Bruner menar att eleven får, om han/hon 
vid inlärningstillfället inte fått en klar bild av de allmänna principerna, 
föga intellektuell stimulans. Det bästa sättet att skapa intresse för ett 
ämne är att göra det värt att kunna. Det innebär, menar han, att man 
skapar förutsättningar för att de inhämtade kunskaperna kan använ
das i ens tänkande, även i andra situationer än i den då inlärningen 
ägde rum. De kunskaper som man har tillägnat sig, utan att ha fått 
tillräcklig kännedom om den struktur som ger dem sammanhang, kom
mer antagligen att falla i glömska. En samling fristående fakta lever ju 
en tynande tillvaro i minnet. Därför menar Bruner (1970/1960):

Att organisera fakta i termer av principer och begrepp från vilka man 
kan sluta sig till dessa fakta är det enda kända sättet att minska den 
snabbhet med vilken människor glömmer (s. 46).

Han framhåller vidare att barnet på varje stadium av sin utveckling 
har ett karakteristiskt sätt att se på världen och förklara den för sig 
själv. Bruner (1970/1960) skriver:

Uppgiften att undervisa ett barn i en viss ålder i ett ämne består i att ge 
en framställning av detta ämnes struktur som motsvarar barnets synsätt 
(s. 48).

Om vi återvänder till Leimars val att ”lägga läsläran på hyllan”, fö
refaller hon också att eftersträva att ge en struktur som i detta fall 
kan bidra till förståelsen hos barnen av vad läsning går ut på - att 
förstå vad kombinationerna av bokstavstecken egentligen har för inne
börd. Leimar (1974) refererar i sammanhanget till ett samtal med en 
förstaklassare:

- Vad är roligast i skolan?
- Gymnastik och matte - och rasterna.
- Vad är tråkigast?
- Svenska - det är så tjatigt.
- Vad har du lärt dig då?
- Åtta bokstäver.
- Vilka?
- M, A, O, R, S, I, L och F.



- Men kommer du inte ihåg att när vi träffades i julas så kunde 
du läsa?

- Jo - jovisst, ja. Det hade jag glömt (s. 9).

Här blir det tydligt att framställningen, i detta fall ämnets struktur, inte 
motsvarar barnets synsätt. Att kunna läsa relateras inte till skolämnet, 
och bokstavsinlärningen har ingen självklar relation till barnets läsning.

De laborativa LMN-övningarna hade som tidigare nämnts betydel
se för, inte bara naturvetenskapen på låg- och mellanstadiet, utan även 
för språkträningen. LMN-övningarna låg, hos Leimar, ofta till grund för 
den språkliga träningen. Hon använde laborativa övningar som en ut
gångspunkt i arbetet med elevernas begreppsutveckling. Hon exempli
fierar detta med undervisning om material där eleverna får till uppgift 
att sortera olika metaller, plaster och träslag. Barngruppen iakttar, un
dersöker och diskuterar. Genom sorterings- och klassificeringsövningar 
blir orden beståndsdelar i nya användbara begrepp. Här blir hon som 
lärare också uppmärksam på elevernas ordförråd och begreppsanvänd- 
ning - en uppmärksamhet som givit upphov till följande undran:

Hur mycket kunskaper och erfarenheter är det som i själva verket går 
barnen spårlöst förbi, på grund av att man i skola och hem i de allra 
flesta fall av ren tanklöshet försummar att ge barn träning i att använ
da språket som ett begreppsmässigt redskap, som barnet senare under 
sin skoltid och ute i förvärvslivet är i oundgängligt behov av för att 
kunna ge verkligheten omkring sig struktur? (Leimar 1974, s. 16).

Genom bl.a. mötet med LMN-projektet kom Leimars intresse, som till 
en början riktades mot läsinlärningen, att förskjutas mot vad hon kal
lar allmänpedagogiska spörsmål. I detta sammanhang fokuseras be- 
greppsbildningsprocessen, hur elever lär av elever i ett s.k. dialogiskt 
växelspel med läraren, vilken roll nyfikenhet och motivation spelar samt 
den sociala bakgrundens betydelse för användningen av språket och 
därmed skolframgången.

Social bakgrund och språkanvändning

Leimars intresse kom således att vidgas från att enbart gälla läsinlär- 
ning. Hon kom alltmer att kontextualisera barns språk- och läsinlär- 
ning. En aspekt som uppmärksammades var den sociala bakgrundens 
betydelse för språkanvändning och skolframgång. I detta sammanhang 
refererar hon till Basil Bernsteins teorier om hur verbala koder utveck



las, tillämpas och förstärks av olika kommunikationsmönster i skilda 
sociala miljöer. Uppväxtmiljön får en central betydelse för barnets 
språkanvändning. Såväl föräldrar som andra vuxna, kamrater och 
massmedia påverkar hur barnet tillägnar sig och använder språket. 
Att ha sin hemvist i samma land och tala samma språk innebär inte att 
språkanvändningen är likvärdig.

Bernstein (1974) använder i detta sammanhang benämningarna 
”restricted code” och ”elaborated code”. Den förstnämnda, den s.k. 
begränsade koden, karakteriseras av ofullständiga satser där använ
dandet av såväl bisatser som adverb och konjunktioner är sparsamt. 
Den begränsade koden fungerar i ett sammanhang där man känner 
varandra; det som inte uttrycks med hjälp av det begränsade språket 
kompenseras, åtminstone till en del, av det tonfall man använder. När 
det gäller den s.k. utvecklade koden är språkanvändningen mer väl- 
artikulerad. Här används både bisatser och adjektiv, adverb och kon
junktioner. Det är fråga om en utförligare verbal förmedling som också 
ger utrymme för ett mer förklarande resonemang. Meningsyttringen 
”Shut up!” skulle kunna illustrera den begränsade koden, medan sat
sen *Td rather you made less noice, darling” skulle kunna exemplifie
ra den utvecklade koden. Leimar formulerar också egna exempel på 
dessa koders olikheter. Följande meningsutbyte kan exemplifiera den 
begränsade koden enligt Leimar (1974):

- Ta på dig jackan!
- Varför det?
- För att jag säger det. Lyd unge! (s. 19).

Leimar (1974) ger vidare exempel på den utvecklade koden:

- Ta nu på dig jackan. Det har varit så kallt i natt - det är nog köldgrader 
ute fortfarande (s. 19).

Då den begränsade koden används blir barnet införstått i att reagera 
på det konkreta innehållet. I fallet med den utvecklade koden får bar
net en vana i att uttrycka sig verbalt - att formulera såväl argument 
som sina känslor. Verbaliserandet skapar också, hos barnet, ett in
tresse och en öppenhet för språkets och den övriga verklighetens lo
giska struktur. Men som ovan sagts kan den begränsade koden an
vändas i en kontext där de inblandade förstår varandra utan att ge 
sig in i abstraktioner och förklarande resonemang.

Bernstein lägger ingen värdering i de beskrivna koderna; men de 
fungerar i olika sammanhang. Och det är den utvecklade koden som



är det språk som företrädesvis används i skolundervisningen. Eme
dan det skrivna ordet inte är knutet till den konkreta situationen där 
den skrivande personen befinner sig, utan skall kunna läsas vid ett 
annat tillfälle, är det skrivna språket alltid förknippat med den ut
vecklade koden. Och eftersom skriftspråket har en självklar ställning 
i skolan, får den utvecklade koden en avgörande roll. Det barn som 
hemifrån är vant vid den utvecklade kodens språk är hemtam i sko
lans språkliga miljö. Leimar menar att detta barn har lättare att ta 
till sig skriftspråkets särskilda karaktär. Leimar (1974) skriver:

... i ”skrivet tal” måste hela meddelandet finnas i ordens inbördes 
ställning i förhållande till varandra. Satserna måste vara utvecklade i 
sin fullaste längd för att bli begripliga, eftersom det skrivna språket 
saknar talspråkets intonation, mimik och gester, samt oftast den kon
kreta verklighet som omger den som talar och den som lyssnar (s. 20).

De barn som inte hemifrån är bekanta med den utvecklade kodens 
språk känner inte igen sig i skolans språkliga miljö, något som kan ge 
upphov till en konfliktfylld situation. Leimar lyfter alltså fram, med 
hjälp av Bernstein, en problematik i barnens möte med skolundervis
ningen - en skillnad i språkliga förutsättningar mellan de som hemi
från har tillgång till såväl den begränsade som den utvecklade koden 
och de barn som enbart är bekanta med den förstnämnda koden.

Dialogens betydelse

Mot bakgrund av skillnaderna i barns språkutveckling, beroende bl.a. 
på deras sociala miljö, betonar Leimar (1974) dialogens betydelse i 
undervisningen. Hon framhåller vikten av att eleverna får utrymme 
att aktivt formulera erfarenheter och begrepp med sitt eget personli
ga språk. Genom att vara lyhörd för hur barnet tänker och resonerar 
kan läraren möta eleven på den nivå där han/hon har möjlighet att 
upptäcka det meningsfulla och användbara i undervisningen. Genom 
att stimulera en meningsfull kommunikation barnen emellan, och 
mellan lärare och elev, kan eleverna i exempelvis läsundervisningen 
etablera en förståelse av och förhållningssätt till begrepp och begrepps- 
relationer. Därför lägger Leimar vikt vid dialogen som undervisnings- 
modell. Hon menar att även om det är betydelsefullt att ha stadga 
och struktur i undervisningen får läraren inte bli alltför bunden av att 
följa ett mönster där hon/han, utifrån läroboken, förmedlar kunskap 
till eleverna. Då läsundervisningen sker utifrån en sådan s.k. förmed-



lingsmodell riskerar läraren att missa elevens insiktsnivå d.v.s. den 
nivå där eleven har möjlighet att upptäcka det meningsfulla och an
vändbara i det som är föremål för inlärningen, skriver Leimar.

Begreppsutveckling

Leimar (1974) framhåller vikten av att läraren försöker leva sig in i 
hur det enskilda barnet använder språket och därmed hur eleven tän
ker. I detta sammanhang är således samtalet mellan lärare och elev av 
central betydelse. Här knyter Leimar samman språk- och tankeutveck
ling och lyfter fram sambandet mellan språk- och begreppsutveckling. 
Samtalet utifrån gemensamma erfarenheter och konkreta iakttagelser 
utgör grunden för barnens språkutveckling i skolan. Språkinlärningen 
i undervisningen, såväl förtrogenheten med att läsa som att skriva, 
framhåller Leimar vara en del av och anpassat till det enskilda barnets 
begreppsutveckling. I fråga om begreppsbildningsprocessen knyter hon 
an till Lev Semenovich Vygotsky. Vygotsky (1978) hävdar att skrift
språket bygger vidare på tidigare utvecklade symbolformer så som 
gester, lek, tal och ritande. Barnet ritar till en början olika saker men så 
småningom börjar det även rita ord. Vygotsky skriver:

The entire secret of teaching written language is to prepare and orga
nize this natural transition appropriately (Vygotsky 1978, s. 116).

I det första stadiet på väg mot att behärska skriftspråket - en i enlighet 
med Vygotsky andra ordningens symbolism - går det skrivna via de 
talade orden. Så småningom blir skriften ett direkt symbolspråk som 
kan bidra till att transformera individens högre mentala funktioner, (jfr 
Björn 1997) Skriftspråket är således, enligt Vygotsky, mycket viktigt 
för människans mentala kapacitet. Denna uppfattning delar han med 
Walter J. Ong (1990/1982) som skriver:

Skriften, i denna gängse bemärkelse, har varit och är den mest bety
delsefulla av alla mänskliga uppfinningar. Den är inte bara ett bihang 
till talet. Eftersom skriften förflyttar talet från mun och öra till en ny 
förnimmelsevärld, synens och ögats, förvandlar den talet och därmed 
även tanken (s. 101).

Skriftspråket är enligt Vygotsky inte en enkel översättning av talat 
språk till skrivtecken. Att kunna behärska skriftspråket är inte ett en
kelt tillägnande av en skrivteknik. Skriftspråket är ett språk i tanken



och i föreställningen - ett språk som är helt befriat från ett av det 
talade språkets karakteristika, det materiella ljudet.

Det skrivna språket är ett språk utan samtalspartner, vilket skapar 
en helt ny situation för barnet. Skriftspråk är ett monologspråk. Det är 
ett samtal med ett blankt papper - ett samtal med en tänkt snarare än 
en verklig person. Talspråket å sin sida ingår i en samtalssituation med 
eller utan barnets inblandning. Vygotsky (1974/1934) skriver:

Skriftsprogssituationen kraever altså en dobbelt abstraktion: der må ab- 
straheres både fra det givne sprogs lydlige side og fra samtalepartneren 
(s. 274).

Barnet måste handla villkorligt i skriftspråket vilket innebär att det är 
mer villkorligt än talat språk. Ett barn som uttalar ett ord är inte med
vetet om vilka ljud det uttalar. I fråga om skriftspråket måste det dock 
vara medvetet om ordets ljudstruktur. Barnet måste dela upp ordet och 
villkorligt återskapa det i skrivtecken. Vygotsky (1974/1934) skriver:

Övergången fra maksimalt reduceret tale d.v.s. tale for sig selv, til 
maksimalt detailleret skriftsprog, d.v.s. sprog henvendt til andre, kra
ever de mest komplicerede operationer af et börn, idet det vilkårligt 
skal opbygge meningsfulde helheder (s. 277).

Vygotsky använder termen begrepp för den högsta formen av abstrak
ta begrepp. Han menar att det inte råder något tvivel om att små barn 
brukar riktiga ord, och inte meningslösa ljudkombinationer. I takt med 
sin utveckling knyter de mer differentierade betydelser till orden. Bar
net tillägnar sig de vuxnas färdiga ordbetydelser men barnet kan inte 
direkt tillägna sig den vuxnes sätt att tänka på. Barnet mottar således 
en produkt som är lik den vuxnes, men produkten är formad vid två 
helt skilda intellektuella observationer. Barnets produkt blir här till ett 
pseudobegrepp. Hos barnet utvecklas begrepp i sig själv och för andra, 
tidigare än begrepp för sig själv (jfr not 1 i kapitel 1).

Leimar (1974) menar i sammanhanget att det är viktigt att under
visningen anpassas till det enskilda barnets begreppsutvecklingsnivå. Hon 
framhåller att barnet självt måste få ta åt sig vad det är moget att lära 
ifråga om ”skriftspråkets mysterier”. Orden symboliserar begrepp och 
skrivtecken är symboler för ord. De skrivna orden är, med hänvisning till 
Vygotsky, ett slags dubbel abstraktion. De ord som barnen möter, då de 
skall börja lära sig läsa, bör enligt Leimar representera för barnet kända 
begrepp, och inte utgöra ur barnets perspektiv meningslösa bokstavs
kombinationer.



SCIS-PROGRAMMET

Ulrika Leimar sökte konkreta exempel där den typ av forskning, som 
hon tagit del av i samband med utvecklingen av LTG, fick praktisk 
pedagogisk betydelse. Hon lyfte fram Science Curriculum Improve
ment Study (SCIS) som ett av få exempel på en kursplan som byggde 
på forskning om barns sätt att tänka. Det var i mötet med SCIS-pro- 
grammet, vilket utgick från bl.a. Jerome S. Bruners och Jean Piagets 
forskning om barns tänkande, som Leimar såg en tydlig koppling mel
lan empirisk forskning och den pedagogiska praktiken. I nämnda arbe
te var kunskapen om hur begreppsbildningsprocessen går till hos barn 
en viktig utgångspunkt; och kursplanen var ett uttryck för hur man 
kan stimulera barns utveckling av naturvetenskapliga begrepp1.

I SCIS-programmet följde inlärningen upptäckandets väg. Utifrån 
ett välutvecklat laborationsmaterial gjorde eleverna upptäckter - iakt
tog, undersökte och formulerade påståenden och frågor. Barnen ska
pade förståelse och kunskap i samspel med sina kamrater och med 
läraren som ledde upptäckterna genom att formulera spörsmål utan 
att ge färdiga lösningar och svar. I detta resonemang fick eleverna nya 
insikter och inblickar i såväl språkets som naturvetenskapens sfär.

Laborationerna skedde enligt en given plan. Varje laborations- 
tillfälle inleddes med att barnen själva och på sina egna sätt utforska
de det givna materialet. De lekte och experimenterade med det och 
samtidigt formulerade de också sina iakttagelser i ord. I nästa steg 
förhöll sig läraren inte längre passiv utan introducerade de begrepp 
som var tänkta att eleverna skulle bli bekanta med. Sedan laborerade 
barnen med det aktuella laborationsmaterialet och försökte använda 
de nya begreppen i olika övningar. Genom SCIS-programmets verk- 
lighetsanknutna övningar förväntades man, från skolans sida, möta 
den språk- och begreppsvärld där barnen befann sig och bidra till en 
språkutveckling där varje barn, utifrån sin mognad och på basis av 
sina vardagsbegrepp, utvecklade s.k. vetenskapliga begrepp2.

Successivt byggdes ordförrådet på och barnen avsågs bli med
vetna om det talade språkets grammatiska struktur. Här betonar Lei
mar vikten av det kontinuerliga resonemanget barnen emellan och 
mellan barnen och läraren. Leimar (1974) skriver:

Då barnen i språklig växelverkan med kamrater och med läraren for
mulerar sina iakttagelser, jämför, ställer upp hypoteser och drar slut
satser, övar de också upp ”aspektförmågan”, d.v.s. förmågan att be
trakta föremål och händelser även ur en annan människas perspektiv, 
att leva sig in i en annans situation. Läraren får en inblick i barnens



föreställningsvärld, och barnen jämkar sina uppfattningar mot kam
raternas och lärarens utan påtryckningar. En experimentell samarbetsat- 
mosfär av etiskt/socialt betydelsefull karaktär växer fram i klassrum
met mellan barn/barn, lärare/barn (s. 32-34).

SCIS-programmet har vidare också varit en inspirationskälla och ut
gjort en grund för LMN-projektet d.v.s. Låg- och Mellanstadiets 
Naturvetenskap vid lärarhögskolan i Göteborg.

LMN-projektet

Under slutet av 1960-talet intensifierades behovet av att modernisera 
den naturvetenskapliga undervisningen. I Läroplan för grundskolan (Lgr 
69) betonades ett experimentellt arbetssätt och betydelsen av att träna 
eleverna i ett ekologiskt tänkande. År 1970 gav dåvarande Skolöversty
relsen (SÖ) Lärarhögskolan i Mölndal uppdraget att utveckla en modell 
för undervisningen i naturorienterande ämnen på låg- och mellanstadiet. 
Detta gav upphov till det s.k. LMN-projektet (Låg- och Mellanstadiets 
Naturvetenskap) som så småningom fick kontakt med SCIS-program
met. Med SCIS-materialet som inspiration utvecklades LMN-metodiken 
där inlärningen var organiserad i cykler bestående av ”fri undersök
ning”, ”begreppsintroduktion” och ”begreppsanvändning”.

I den fria undersökningen fick eleverna i stor utsträckning på 
egen hand utforska föremål och förlopp. De diskuterade och prövade 
sina idéer. Det var viktigt i detta skede att eleverna själva fick göra 
sina upptäckter. Föremålen som eleverna fritt undersökte skulle där
för vara lätta att hantera och stimulera barnen till att ställa frågor. I 
nästa steg skedde begreppsintroduktionen. Den spontana inlärning
en begränsades hos eleverna dels av deras förutfattade meningar dels 
av brist på ord att uttrycka nya erfarenheter med. Läraren skulle 
därför ge barnen ett nytt ord genom att tydligt demonstrera betydel
sen av ordet i fråga. För att ordet skulle få tillräckligt innehåll, bli ett 
begrepp, tillvaratog läraren de erfarenheter och tankar eleverna for
mulerade i den fria undersökningen. Läraren gjorde också demon
strationer för att ytterligare klargöra det aktuella begreppet.

Det nyförvärvade begreppet har från början en snäv betydelse och 
är relaterat till de illustrationer som givits. För att begreppet skall be
kräftas och innebörden vidgas måste det praktiseras i nya situationer. I 
LMN-projektet betonades att begreppsinlärningen är tidskrävande. 
Därför menade man att det var viktigt att de införda begreppen inte 
skulle vara så många och att de skulle vara utvalda med omsorg - så att



de var generella till sin betydelse och tillämpbara i många olika sam
manhang. Det gällde här i stor utsträckning att ge eleverna möjlighet till 
att upptäcka de nyförvärvade begreppens användbarhet (Lärarhögsko
lan i Mölndal, 1973, 1974,1975).

3 U-PROGRAMMET

Med SCIS-programmet som utgångspunkt utvecklades LMN-metodi- 
ken, som i sin tur kom att ligga till grund för undervisningsmaterialet 
3U (Undersöka, Upptäcka, Uppleva). 3U-programmet var också inrik
tat mot att öka elevernas naturvetenskapliga bildning. Inlärningen var 
även här organiserad i cykler bestående av ”fri undersökning”, ”be- 
greppsintroduktion” och ”begreppsanvändning”. Man sökte utveckla 
kunskap om grundläggande begrepp t.ex. ekosystembegreppet med de 
underordnade begreppen miljö och samhälle. Vidare fokuserades kun
skap om naturvetenskapens sätt att arbeta. Det handlade då om att 
kunna beskriva vad som händer, att kunna skilja mellan observation 
och slutsats, att formulera hypoteser och att testa dem med hjälp av 
experiment, vidare att kommunicera erfarenheter samt att samarbeta. 
En ytterligare aspekt av den naturvetenskapliga bildningen som 3U- 
programmet försökte utveckla var naturvetenskapliga attityder. Man 
menade att det var bl.a. fråga om att utveckla elevernas vetgirighet, 
påhittighet, kritiska tänkande och vilja att arbeta uthålligt.

3U-programmet sträckte sig över såväl låg- som mellanstadiet. Det 
utgjordes av två sekvenser - en fysikalisk-kemisk och en biologisk - som 
nära hängde samman och kompletterade varandra. Sekvensernas stom
me utgjordes av ett antal nyckelbegrepp, som var logiskt ordnade, och 
som introducerades i takt med att elevernas tänkande utvecklades.

Inom ramen för biologisekvensen började eleverna med att i sin 
omgivning undersöka organismer d.v.s. växter och djur. Sedan ställde de 
t.ex. i ordning och skötte om ett akvarium. Vad som hände och skedde 
med fiskarna och växterna i akvariet utgjorde utgångspunkten för att 
diskutera bl.a. födelse, tillväxt och död. Genom att ta hand om akvariet 
tränades också barnen i att ta ansvar för levande varelser, något som 
sågs som en viktig del i biologisekvensen. Sedan fokuserades begreppet 
livscykel. Barnen planterade t.ex. bönor som grodde, tillväxte, blomma
de och sedan utvecklade skidor med nya bönor. I nästa steg, utifrån egna 
iakttagelser, mötte eleverna begreppet population. Här diskuterades bl.a. 
populationens relation till mängden tillgänglig föda - ett resonemang 
som också kunde föras med människan som utgångspunkt.



I början av mellanstadiet riktade 3U-programmet intresset mot 
organismernas miljö snarare än mot organismerna själva. Eleverna 
undersökte vilka miljöfaktorer som påverkade t.ex. en gråsuggas triv
sel - vill den ha det mörkt eller ljust, torrt eller fuktigt? I den femte 
delen av biologisekvensen fick eleverna följa näringens väg i olika nä
ringskedjor och lära sig begreppen producenter (växterna) och konsu
menter (växtätare och djurätare samt både växt- och djurätare). I bio
logisekvensens sista del fokuserades begreppet ekosystem. Eleverna 
gavs utrymme att integrera sina tidigare kunskaper om organismer 
och deras miljö. Genom egna experiment fick de också erfarenhet av 
vattnets, syrets och koldioxidens kretslopp.

Som inledningsvis framgått innefattade 3U-programmet även en 
fysik-kemi-sekvens där barnen, på liknande sätt, gavs möjlighet att skapa 
förståelse av begrepp. I denna sekvens fokuserades t.ex. föremål, väx
elverkan, läge & rörelse, delsystem, energikedjor samt modeller (3U. 
NO för lågstadiet, 1982).

Leimar och läsinlärningsmetodik

Leimar (1974) framhåller vikten av att som lärare vara öppen och ly
hörd för hur skolbarnen tänker och resonerar. Det är ur Leimars per
spektiv nödvändigt att beakta varje barns mognadsnivå och att utifrån 
den söka bidra till barnets språkutveckling. Leimars syn på såväl lära
rens roll som elevens språkliga utveckling har således betydelse för 
hennes sätt att se på läsinlärning.

Med att lära sig läsa avser Leimar att förstå innehållet i en skriven 
text; och för att kunna lära sig läsa och skriva måste man förstå sam
bandet mellan skrivtecken och uttalade ord, mellan tecken och bety
delse samt skillnader i ”artikulationskvalitet” i fråga om att tänka, att 
tala och att skriva. Hon framhåller att det vid grundläggande läsinlär
ning handlar om att göra barnen medvetna om vad ett ord är, och om 
det ljud som ord är sammansatta av och som det oreflekterat uttalar. 
Leimar menar att barnen behöver upptäcka att läsning och skrivning 
innebär att utveckla ett system som utgår från alfabetets bokstäver. 
Vidare måste de förstå relationen mellan bokstavstecken och ljud, och 
mellan talade ord och skriven text. Leimar framhåller att inlärnings
processen skall styras av barnets mognad, dess perception och dess 
begrepp. Det skall kunna göra sina egna upptäckter inom ett stoff där 
orden finns i ett för honom/henne meningsfullt sammanhang. Här kny
ter Leimar an till Vygotskys syn på skrivning och läsning som abstrak



tioner av andra graden, där de skrivna orden ”står för” talade ord som 
i sin tur representerar föremål, egenskaper eller tankar.

Eftersom förståelsen för bokstavstecknens funktion således i sig 
ställer stora krav på abstraktion framhåller Leimar vikten av att bar
nen, då de skall försöka bryta bokstavskoden, inte skall behöva arbe
ta med meningslösa bokstavskombinationer. Leimar (1974) skriver:

Att ”bryta bokstavskoden” är svårt för ett barn, men det kan göras 
lättare om bokstavskombinationerna är symboler för begrepp som 
barnen har inom sig i sin tankevärld, om orden ”står för” en verklig
het som barnen känner igen (s. 40).

Att det är svårare att skriva än att läsa hänger samman med att skri
vandet ställer krav just på en hög grad av abstraktion. Att barnet 
visar föga intresse för att lära sig skriva kan bero på att han/hon 
saknar insikt om vad man kan använda skriften till. För barnet är det 
naturliga sättet att kommunicera talet. I samtalet finns konkreta motiv 
- det ställs frågor och det ges svar. När det gäller att skriva är moti
ven inte lika påtagliga. Vygotsky (1974/1934) menar ju att skrift
språket är ett språk utan samtalspartner där man i mötet med det 
blanka pappret måste tänka sig mottagaren.

Skrivandet ställer stora krav på medvetet arbete. För att det skriv
na talet skall vara begripligt för en icke närvarande person måste det 
vara utförligare och mera utvecklat än muntligt tal. Barnet måste ha 
medvetenhet om bl.a. ordens ljudstruktur och att kunna återskapa 
dem med hjälp av bokstäver. Mot bakgrund av att skrivandet ställer 
så stora krav på abstraktion menar Leimar att det är synnerligen 
viktigt, då barnet närmar sig skriftspråket, att knyta an till hans/hen
nes egna ord och begrepp. På så sätt menar Leimar att man kan när
ma sig målet att barnet successivt skall upptäcka att vad man säger 
också kan uttryckas på att annat sätt - nämligen i skrift.

Leimar talar egentligen inte i termer av att lära barn läsa och skri
va utan snarare om att hjälpa dem att lära sig själva. Det handlar inte 
bara, som det torde framgå av resonemanget ovan, om en teknisk av- 
läsningsfärdighet utan om en meningsfull integrering av talspråksut- 
vecklingen, begreppsbildning, orientering i omvärlden och social ut
veckling med förståelse för ”bokstävernas budskap” (Leimar 1972).

Mot bakgrund av Leimars perspektiv på läsning och läsinlärning 
var hon i många stycken kritisk till ”den traditionella läsinlärnings- 
metodiken”. En utgångspunkt för kritiken var hennes sätt att se på 
begreppsbildningsprocessen hos barn - en utveckling som för att vara 
framgångsrik måste ske i ett, för barnet, meningsfullt sammanhang.



Inom ramen för den läsinlärning som Leimar kallar traditionell 
arbetar man med en syntetisk läsinlärningsmetod där barnen, utifrån 
läsebokens disposition, lär in en bokstav i taget. De texter som an
vänds är uppbyggda på de bokstäver/ljud som läraren lär ut. På så 
sätt har läraren kontroll över inlärningen. Men denna styrning har 
också, menar Leimar, en tydlig avigsida. Hon betraktar innehållet i 
läslärorna som, i många fall, torftigt och oengagerande; där erbjuds 
ett ordförråd som långt ifrån alltid motsvarar den enskilda elevens 
språkliga mognad eller barnets behov av att finna mening.

Leimar framhåller att i sin strävan att presentera lätta ljudkom
binationer presenterar läseböckerna ofta begrepp som barnen inte är 
bekanta med. Denna situation kan enligt henne skapa låsningar där 
barnets läs- och skrivprocess hindras. Leimar (1974) skriver:

Begränsas de första läs- skrivövningarna till ord som MOS OS EK ÅL 
SAM RIA ROS RIS RAS, uppfattar många barn undervisningen som 
ett tämligen meningslöst manipulerande med bokstäver. Särskilt de 
barn som inte fått tillräcklig stimulans under de tidigare faserna av 
språkutvecklingen, saknar ofta de bakomliggande begreppen för en 
del av dessa ord. Oavsett på vilken nivå av språkutveckling barnet 
befinner sig, torde det föreligga risk att man binder barnet onödigt 
hårt vid de i de traditionella läslärorna givna ordkonstruktionerna.
Det styrda arbetssättet präglar i många fall barnet så att det under sin 
fortsatta skolgång har svårigheter att utveckla ett självständigt tän
kande och ett personligt skapande. Läsinlärningen kan grundlägga ett 
beteende som innebär ett meningslöst kopierande i stället för att ut
veckla en process, där huvudvikten läggs vid att uttrycka och förstå.
Att sätta barn, som just skall försöka tränga in i skriftspråkets funk
tion, att ”läsa” fullständigt meningslösa bokstavskombinationer-vil
ket faktiskt förekommer - anser jag vara helt oförsvarligt (s. 38).

Mot bakgrund av Leimars sätt att se på och resonera om barns tän
kande och språkutveckling utvecklade hon Läsning på Talets Grund 
(LTG) som hon definierade som ”individuell läsinlärning, utgående från 
och växelverkande med barnets egna upplevelser och barnets tänkan
de, så som det kommer till uttryck i dess tal” (Leimar 1972, s. 5).

Läsning på Talets Grund

Leimar (1978) framhåller i en studieplan för lärare, som hon skrivit un
der medverkan av Ingegerd Berg och Inga Borg, att LTG-metoden inte 
bara skall uppfattas som ”ytlig teknik” för den första läsinlärningen.



LTG representerar också, enligt Leimars mening, ett nytt sätt att se på 
lärarens roll och ett nytt synsätt på barnen. Leimar (1978) skriver:

Läraren måste fungera som en lyhörd arbetsledare för barn som tillåts 
aktivt - individuellt och i samverkan - göra upptäckter med utgångs
punkt från sin materiella och sociala vardagsverklighet. Läraren mås
te utveckla ett metodiskt kunnande (bli medveten om varför och hur) 
så att hon/han kan ge arbetet i klassrummet en så både fast och flexi
bel struktur att barn med mycket olika förutsättningar får impulser till 
att ta nya steg i kunskapsutvecklingen (s. 5).

En utgångspunkt för Leimars LTG är att läsinlärningen innebär att 
upptäcka och behärska sambandet mellan uttalade ljud/ord och skriv
na tecken/bokstäver/ord. Att lära sig läsa handlar också om att upp
täcka att text är nedskrivet tal och att tal kan omformas till text.

Som tidigare nämnts talar Leimar inte om att lära barnen att läsa, 
utan snarare om att hjälpa dem att lära sig själva. Hon menar att sko
lans nybörjare ofta saknar insikt om hur fraser de uttalar kan delas 
upp i skilda ord och ljud. Hon skriver: ”En sats som ’Per-Arne kastade 
bort min mössa på rasten’ kan t.ex. uttalas och uppfattas ungefär som: 
’Peranekasstabåttmimussapåraste”’ (Leimar 1974, s. 44). Därför be
höver barnen öva sig att lyssna urskiljande på såväl det egna uttalet 
som lärarens uttal av ord och satser. Det är här också viktigt att bar
nen i samspel med andra formulerar sina iakttagelser, känslor och upp
levelser. I denna LTG-metodens första fas - samtalsfasen - för barnen 
samtal i samband med en situation, händelse eller iakttagelse. Genom 
att på så sätt arbeta i grupp har barnen tillgång till ett större ordförråd 
än de som enskilda individer har. Med hjälp av gruppens gemensamma 
ordförråd söker de sig fram till korrekta benämningar på olika förete
elser; därmed övas förmågan till verbal kategorisering upp och be
greppsbildningen och förmågan till språklig precisering utvecklas. I dik- 
teringsfasen formulerar barnen tillsammans en text om den händelse 
de just samtalat om. Texten skrivs ner av läraren efter att gruppen 
godkänt varje mening i berättelsen. Barnen ser då hur fraserna analy
seras fram ur deras språk. När meningen skrivs ljudar barnen tillsam
mans med läraren vad man kommit överens om att skriva. Det är vik
tigt enligt Leimar att man såväl före som efter ljudningen också uttalar 
meningen med naturlig intonation.

Leimar vill ge barnen möjlighet till att, utifrån sin egen förmåga, 
undersöka relationen mellan talade ljud och skrivna tecken. Leimar 
(1976) skriver:



Barnen måste intellektuellt och handgripligt bearbeta sina upptäckter 
och få hjälp av läraren att komma underfund med viktiga likheter och 
skillnader mellan tal och skrift (s. 10).

Detta sker i den tredje fasen, den s.k. laborationsfasen. Barnen ges tillfäl
le att jämföra bokstäver, ord eller meningar som är skrivna på lösa rem
sor. Och i den, av läraren, nedskrivna texten letar eleverna reda på mot
svarande bokstäver, ord eller meningar. Handgripligen laborerar barnen 
med texten genom att klippa itu eller foga samman remsorna och på så 
sätt göra nya upptäckter. Läraren gör i detta sammanhang barnen med
vetna om ”läsinlärningsbegrepp” som ljud, ord, mening, rad och ”orien- 
teringsbegrepp” som först, sist, över, under etc. Elevernas individuella 
arbete med att lära sig skriva bokstäverna sker också genom detta labo
rerande. De arbetar utifrån en fast rutin. Alfabetet finns uppsatt i klass
rummet och är lättillgängligt för var och en. Barnen väljer den bokstav 
de vill lära sig och spårar bokstavens form med pekfingret. Bokstaven 
målas med vatten på tavlan, för att sedan målas på papper. I nästa steg 
viks ett papper i fyra delar och bokstaven ritas med blyertspenna. Till 
bokstaven ritar barnet till sist en passande bild.

I återläsningsfasen får eleven, i början tillsammans med läraren, 
försöka läsa den text som han/hon tillsammans med de andra elever
na dikterat för läraren. I denna fas är texten utskriven och mångfal
digad. När eleven är nybörjare stryker läraren under ord som eleven 
kan läsa, i nästa skede ord som han/hon behöver öva på. Efter hand 
kan eleven själv välja ut spännande ord. Dessa ord arbetar man se
dan till sist med i efterarbetningsfasen då eleven skriver orden på s.k. 
ordsamlingskort som sedan förvaras i hans/hennes ordsamlingslåda.

Med hjälp av LTG-metoden arbetar läraren och eleverna under 
laborationerna såväl analytiskt som syntetiskt. De tar ofta sin ut
gångspunkt från helheter d.v.s. meningar eller fraser som delas upp, 
analyseras, i mindre delar så som ord och bokstäver/ljud. Man arbe
tar också syntetiskt där man istället utgår från delarna i form av de 
enskilda ljuden som smälter samman till ord som sedan formas till en 
helhet uttryckt i meningar och fraser. Leimar (1976) skriver:

En förutsättning för att det enskilda barnet successivt skall införliva 
ljud/teckenförbindelser i sitt kunskapsförråd är att ljudanalys och sam- 
manljudövningar sker i olika övningsmoment, även om den grundläg
gande utgångspunkten i LTG-arbetet är den meningsbärande talade 
frasen. Läraren får emellertid inte glömma bort att den som skall lära 
sig läsa måste öva sig att observera och hålla fast i medvetandet små



betydelsefulla detaljer i en helhet - det är bokstavstecknen och de ljud 
dessa kan representera (s. 12-13).

Leimar lyfter återkommande fram relationen ljud, tecken och ord i 
fråga om läsinlärningen. Under exempelvis dikteringsfasen översätts 
ljud på ett påtagligt sätt till bokstäver när barnen ljudar med när 
läraren skriver ner den text som de har formulerat. Eleverna upp
täcker ljuden i sitt talade språk och översätter dem med hjälp av lära
ren till bokstäver. Sedan gäller det att bygga vidare på relationen 
ljud, tecken, ord - att eleverna också förstår sambandet mellan teck
en och ord. Leimar (1976) formulerar det på följande sätt:

För att ett barn skall lära sig läsa (d.v.s. förstå innehållet i skriven 
text) och att skriva, fordras att det kommer till insikt om sambandet 
mellan skrivtecken och uttalade ord, mellan tecken och betydelse, samt 
om skillnader i artikulationskvalitet när det gäller att tänka, att tala 
och att skriva (s. 15).

För att förstå sambandet mellan tal och text måste barnen själva få 
upptäcka att bokstäverna har en innebörd som verkligen angår dem. 
Läsning, i enlighet med Leimars perspektiv, är således långt mer än 
”en teknisk avläsningsfärdighet”. Det handlar om en, av Leimar kal
lad, meningsfull integrering av talspråksutveckling, begreppsutveck
ling, omvärldsorientering och social utveckling med förståelse av bok
stävernas budskap.

Försök att få perspektiv på Leimars LTG
I detta kapitel har min föresats varit att beskriva ett ”Ulrika Leimar 
perspektiv på LTG” utifrån Leimars egna texter. Det har handlat om 
att söka en förståelse av hennes teoretiska utgångspunkter, hennes 
sätt att se på läsning och läsinlärning samt hennes presentation av 
den aktuella läsinlärningsmetoden. Men försöket att fånga ett ”Lei- 
marperspektiv” inbegriper också svårigheter - frågor som vittnar om 
att det i LTG-metoden ryms ett antal problem som torde vara bety
delsefulla att diskutera som utgångspunkt för att undersöka Läsning 
på Talets Grund i en lärarverklighet.

I sitt förord till boken Läsning på talets grund - läsinlärning som 
bygger på barnets eget språk skriver Leimar (1974):



Min avsikt är inte att nedvärdera all hittills förekommande läsunder- 
visning, inte att komma med någon ny ”frälsningslära” inom läspeda- 
gogiken. Jag vill bara formulera några frågor, redogöra för vissa iakt
tagelser, referera en del egna studier i vetenskapliga skrifter samt be
skriva mina erfarenheter i klassrummet (s. 7).

Att hon förefaller vara i färd med att söka en väg till att kunna hantera 
och vidareutveckla sina läspedagogiska lärarerfarenheter bidrar kan
ske till att förklara varför hennes karakteristik av LTG, såväl de teore
tiska utgångspunkterna som metodbeskrivningen, ger upphov till flera 
frågetecken. Leimar pratar själv om LTG både som läsinlärningsme- 
tod och förhållningssätt men lägger tonvikten vid det sistnämnda. Mot 
bakgrund av att dialogen, som undervisningsmodell, utgör en av grund
valarna för LTG är Leimar till en början sparsam med metodanvis
ningar. Hon menar att läraren själv måste få utrymme att, utifrån sina 
erfarenheter, strukturera arbetet med eleverna. Leimar (1974) skriver:

LTG-metoden innebär inte bara en någorlunda sammanhängande kedja 
av metodiska grepp. ”Pedagogiska småknep” är nödvändiga, och att 
samla tips är utmärkt. En bra lärare utmärks bl.a. av en skapande 
fantasi på detta område. Han eller hon har en intuitiv förmåga att få 
uppslag i den konkreta undervisningssituationen, fånga in dem i flyk
ten och sätta in dem på ett meningsfullt sätt i sammanhanget. Att 
punktvis, isolerat och kanske oengagerat sätta in vissa metodiska grepp 
i en för övrigt stel och andefattig undervisningsprocedur båtar föga. 
LTG vill representera en helhetssyn på läsinlärningen, en syn som krä
ver både tid och en viss möda, om man skall kunna tillägna sig och 
verkligen ”smälta” den (s. 51).

Bertil Gustafsson (1982) menar att även om Leimars ställningstagande 
var klart, uppstod ett dilemma för henne när krav restes på mer struk
turerad handledning. Hon slets i detta sammanhang mellan svårfören
liga propåer från två olika håll. Skolöverstyrelsen (SÖ) uppmanade 
henne å ena sidan att utveckla LTG teoretiskt - att tydliggöra den 
vetenskapliga förankringen. På det s.k. fältet förväntade man sig å andra 
sidan att hon skulle formulera mer systematiska metodanvisningar. 
Gustafsson (1982) skriver att Leimar vid flera tillfällen under 1970- 
talet försökte få pengar för att göra en vetenskaplig utvärdering av 
LTG. Men på SÖ avvisades förslaget, vilket motiverades med att LTG 
inte var tillräckligt vetenskapligt. Även om Leimar inte fick några pengar 
för nämnda utvärdering uppmuntrades hennes ansats på andra sätt. 
Hon engagerades på SÖ i en grupp som arbetade med basfärdigheter i



svenska. I det diskussionsunderlag som utgavs med titeln Basfärdighe
ter i svenska (1975) hade man tagit intryck av LTG, skriver Gustafs
son. Där betonar man bl.a. att läsningen måste utgå från barnens verk
liga erfarenheter och deras individuella språk, d.v.s. det talade språket. 
LTG hade också inverkan på Läroplan för grundskolan (Lgr 80), i vil
ken man kan läsa följande:

En människas språk hänger nära samman med hennes personlighet och 
livssituation. Om det sambandet bryts, blockeras utvecklingen av både 
språk och personlighet. Därför är det ett viktigt mål för svenskundervis
ningen att stärka elevernas självkänsla, så att de vågar yttra sig och stå 
för sina åsikter. Arbetet bör därför utgå från det språk och de erfarenhe
ter eleverna har. Alla barn måste känna att deras språk duger och att de 
kan använda sina erfarenheter och sina ord i läs- och skrivinlärningen. 
Därför måste man anknyta den gemensamma läs- och skrivundervis- 
ningen till händelser och dagligt arbete i klassen och till de gemensam
ma idéer och intressen som barnen utvecklar där (s. 133-134).

Med anledning av vilken roll LTG gavs av skolväsendet på central 
nivå skriver Gustafsson (1982):

I händerna på de centrala skolmyndigheterna har LTG förvandlats, 
tunnats ut till allmänna och intet förpliktande formuleringar. Hit kan 
vi följa den ideologiska grenen av LTG - men det är svårt att känna 
igen Ulrika Leimars läsmetod (s. 57).

Gustafsson säger vidare att man i olika sammanhang dock reste krav 
på mer strukturerade metodanvisningar. Bl.a. uppmärksammade för
laget LiberLäromedel i Lund kraven och fick Leimar att mer eller min
dre motvilligt författa två lärarhandledningar (jfr Leimar 1976, 1977).

Här framträder således problem som berör relationen mellan LTG 
som läsinlärningsmetod och LTG som förhållningssätt. Leimar beto
nade ju själv förhållningssättet. Det betyder dock inte att hon negli
gerade metodaspekterna. Hon framhöll vikten av att läraren skulle 
utveckla en metodisk kunskap i syfte att ge arbetet i klassrummet en 
så fast och flexibel struktur att barn, med skiftande förutsättningar, 
skulle få stimulans till att ta nya steg i kunskapsutvecklingen (Leimar 
1978). Det hon föreföll vara orolig över, i de fall LTG definierades 
enbart som en metod, var att Läsning på Talets Grund skulle betrak
tas och behandlas som en kokbok - att läraren skulle få en samling 
pedagogiska småknep i konsten att lära barn att läsa och skriva - 
utan att vara medveten om metodens innebörder.



Att nå ett kunnande som inte bara inbegriper svar på hur man skall 
göra i fråga om läsinlärning, utan också en förståelse av varför man gör 
på ett sätt och inte på ett annat, förutsätter en insikt i de teoretiska ut
gångspunkterna. Det vore visserligen förmätet att påstå att Leimar inte 
sökte en teoretisk förankring av sin läsinlärningsmetodik. Men ideolo
giska ställningstaganden föreföll ibland ges företräde. Ett uttryck för 
detta är den roll som s.k. dialogpedagogik kom att spela för Leimar.

LTG OCH DIALOGPEDAGOGIK

Leimar framhåller att dialogpedagogiken representerar en männis
kosyn för vilken LTG är ett uttryck. I LTG-föreningens första med
lemsblad (1979) skriver Leimar:

Den pedagogiska filosofi som har fått beteckningen frigörande peda
gogik eller dialogpedagogik, den representerar en människosyn. Den 
av mig formulerade läsinlärningsmetoden LTG kan ses som ett uttryck 
för denna människosyn. Ser vi på barnet, på människan som en i grun
den passiv, lat varelse som måste styras och kontrolleras, som måste 
förses med färdiga produkter och i skolan måste bibringas konkurrens
lust och fyllas med de kunskaper de vuxna och etablerade har funnit 
nödvändiga att portionera ut? Eller ser vi barnet, på människan som 
en aktiv, nyfiken, produktiv och samarbetsinriktad varelse med i orda
grann mening omätbara utvecklingsresurser, med rätt och möjlighet 
att kontrollera sina egna villkor? Svaret på frågorna måste påverka de 
principer vi vill tillämpa i skolan, innehållsmässigt och metodiskt, 
organisatoriskt och klimatmässigt. De flesta vill väl betrakta den för
sta frågan som en karikatyr och villigt svara ja på den andra (s. 7).

Nämnda utgångspunkt ger upphov till att närmare undersöka Lei- 
mars förhållande till dialogpedagogiken. Biörn Hasselgren (1976) 
reser frågan om en undervisningsmetod, som bygger på en dialog 
mellan lärare och elev, per definition är s.k. dialogpedagogik.

Begreppet ”dialogpedagogik” associeras främst med Paulo Freire 
och hans bok Pedagogik för förtryckta (Freire 1972/1970)3. På den bra
silianska landsbygden arbetade han med att lära vuxna att läsa och skri
va, samtidigt som de gjordes medvetna om sin sociala situation. I läsin- 
lärningen utgick Freire från diskussioner kring, för dessa människor, be
tydelsefulla ord - begrepp som var relaterade till deras gemensamma 
erfarenheter och som även kunde relateras till det förtryck de levde un
der. Genom detta alfabetiseringsarbete genererades nya ord och mer



komplexa sammanhang. I samband med att landsbygdens män och kvin
nor lärde sig läsa och skriva utvecklades deras kritiska medvetande så 
att de kunde analysera problem av såväl regional som nationell karak
tär. Freire ville utveckla en pedagogik i samspel med de förtryckta, inte 
för dem. Genom Freires pedagogik skulle de ges möjlighet att reflektera 
över förtryckets orsaker och därigenom finna vägar att kunna hantera 
dem. Hasselgren (1976) skriver att i Freires undervisning, utifrån en dia- 
logpedagogisk modell, är subjekt-subjekt-relationen mellan lärare och 
elev av central betydelse. I utbytet mellan läraren som kan kallas ”lära- 
relev” och eleven som kan kallas ”elevlärare” finns inga på förhand 
givna svar. Det är i dialogen de rätta svaren skapas. Såväl målet med 
undervisningen som undervisningsstoffet formuleras i dialogen lärare och 
elev emellan. Freire (1972/1970) skriver:

Eftersom dialogen är det möte i vilket de som utför dialogen riktar sin 
gemensamma handling och reflektion mot världen, vilken skall för
ändras och humaniseras, kan inte dialogen reduceras till art en person 
”deponerar” idéer i en annan. Inte heller kan det bli till ett enkelt 
utbyte av idéer som skall ”konsumeras” av dem som diskuterar. Inte 
heller kan den vara en fientlig, polemisk diskussion mellan människor 
som varken är engagerade i att benämna världen eller i att söka efter 
sanningen, utan snarare i att påtvinga den andre sin egen sanning. 
Eftersom dialogen är ett möte mellan människor som benämner värl
den, får det inte finnas någon situation, där några människor benäm
ner världen på andras vägnar. Den är en skapelseakt; den får inte 
tjäna som ett hanterligt instrument med vars hjälp en person kan härs
ka över en annan. Det herravälde, som det är frågan om i dialogen, är 
det som består i att de som för dialogen behärskar världen. Dialogen 
är erövrandet av världen för människans befrielse (s. 90-91).

Gustafsson (1982) menar att för Leimar har ”dialog” haft en annan 
innebörd än för Freire. Gustafsson skriver:

För Ulrika Leimar innebär med nödvändighet dialog någonting helt 
annat. För det första arbetar hon ju inom ramen för grundskolans läro
plan, någon annan pedagogik är knappast möjlig i Sverige. Detta be
tyder att målet med undervisningen är på förhand givet. För det andra 
bestäms innehållet på helt andra grunder än hos Freire. Denne tog 
fasta på ord/teman som han genom dialogen upptäckte dels var av 
central betydelse för de vuxna i deras sociala, ekonomiska situation, 
dels kunde ge dem insikter i denna situation. Hos LTG bestäms inne
hållet, i de två faserna samtal och diktering, utifrån rena tillfälligheter.
Det kan ske i anslutning till en saga man just läst, ett besök man gjort 
någonstans, vad man gjort under dagen o.s.v. (s. 14).



Leimar förefaller även betrakta dialogen som ett diagnosinstrument 
och medel för lärare att förmedla en vuxenmodell gällande iakttagelse, 
strukturering och formulering där läraren kan vara förebild. Leimar 
(1974) skriver:

Dialogen ger läraren en uppfattning om barnets perceptionsmönster 
och begreppsutvecklingsnivå. Den ger läraren en möjlighet att ställa 
upp vuxenmodellen beträffande iakttagelse och formulering som ett 
mönster, ur vilket barnet kan snappa upp och börja tillämpa det som 
det är moget för. Öppna frågor och en undersökande attityd är utmär
kande för dialogen. Konkreta iakttagelser, ”experiment” och gemen
samma upplevelser är utgångspunkten för och ger stadga åt percep- 
tionsträning, begreppsutveckling och språkutveckling. I samtalen ges 
läraren möjlighet att hjälpa barnen utveckla ett grammatiskt mönster 
som närmar sig den vuxnes (s. 24).

Mot bakgrund av resonemanget ovan är det svårt att argumentera 
för att definiera LTG i termer av dialogpedagogik. Det betyder dock 
inte att dialogen elev-lärare och elev-elev saknar betydelse i sam
manhanget. Dialogen är nog snarare ett, av läraren lett, samtal uti
från vilket barnens begreppsbildning och läs- och skrivinlärning sti
muleras. En effektiv undervisning förutsätter här en meningsfull kom
munikation mellan lärare och elever.

Läsning - på talets grund?

Leimar ser språkinlärningen som en viktig del i socialisationsproces- 
sen. Hur barnet handskas med det talade språket - i form av uttal, 
ordförråd, ordformer och satsernas organisation - beror till stor del 
på barnets uppväxtmiljö. Barnets förståelse av och sätt att använda 
språket är direkt eller indirekt präglat av bl.a. föräldrarnas och kam
raternas språkhantering. Leimar (1974) skriver:

I vårt samhälle formuleras idéer, erbjuds människor att tillägna sig 
kunskap, uttrycks sociala och politiska värderingar och utbjuds kultu
rella produkter på ett språk som för många människor är främmande, 
är ett för dem ovant verktyg (s. 21).

Leimar menar att det barn som inte behärskar detta språkliga verk
tyg löper risk att bli ”handikappat” i ett snabbt föränderligt och ut- 
bildningsintensivt samhälle. Hon frågar sig hur man i undervisningen 
skall kunna möta de barn som hemifrån inte bär med sig ett språkligt



bagage som gör att det lätt kan anpassa sig till och ”frodas” i skolans 
språkliga atmosfär.

En person som Leimar kan ha tagit intryck av i sin utformning av 
LTG är Sylvia Ashton-Warner (1986) som med hjälp av, vad hon kal
lade, organic reading sökte lära maoribarn i Nya Zeeland att läsa 
och skriva. I mötet med dessa barn blev det svårt eller omöjligt för 
henne att tillämpa en traditionell pedagogik. Hon liknar sitt arbete 
med maoribarnen med att ständigt befinna sig mitt uppe i ett vulkan
utbrott. Att bedriva en undervisningsmetodik av traditionellt snitt 
föreföll inte vara någon framkomlig väg att undervisa elever som 
aldrig ville sluta tala, leka och slåss med varandra. I stället använde 
hon barnens initiativrikedom i pedagogiskt syfte. På så sätt och ge
nom att barnen parvis också undervisade varandra, kunde hon utöva 
den sociala kontroll som var nödvändig för att kunna bedriva läsun- 
dervisningen. Ashton-Warner var, liksom Leimar, mycket kritisk till 
den traditionella läsundervisningen vilket gav upphov till att barnen 
fick göra sina egna böcker. Hon arbetade då med organisk skrivning 
där eleverna skrev med utgångspunkt från s.k. key vocabulary - ord 
och meningar som hade, ofta känslomässig, betydelse för det enskil
da barnet. Ashton-Warner förde individuella samtal med eleverna för 
att kunna lyfta fram dessa nyckelord, vilka också var en inkörsport 
för barnet till den egna läsförmågan. Hon skrev orden på pappbitar 
och gav dem till barnen. Orden kallade hon One-look words, p.g.a. 
att barnet läser hela ordet på en gång. Den organiska läsningen är en 
läsning från det kända till det okända. De första orden måste vara 
relaterade till barnets verklighet, och i den ha en central betydelse. 
Detta förklarar också, menar Ashton-Warner, att eleverna i början 
på sin väg till att erövra läsförmågan, ofta hade svårigheter att läsa 
ord som i språklig mening var lättillgängliga, medan de utan problem 
kunde läsa ord som de hade en relation till och som för dem represen
terade något meningsfullt.

Det finns således flera viktiga beröringspunkter mellan Ashton-War- 
ners och Leimars förhållningssätt till barns läs- och skrivinlärning. Åter
vänder vi till frågan om i vilken omfattning det handlar om läsning på 
talets grund, finns här några viktiga skillnader dem emellan. Ashton- 
Warners undervisning utgick från de s.k. nyckelorden som kom till ut
tryck i dialogen mellan läraren och det enskilda barnet. Nyckelmening
arna hade ofta också en känslomässig laddning och representerade ord 
som var en del av barnens begreppsvärld. I Leimars undervisning förs 
dialogen mellan fröken och en grupp barn. Dialoginnehållet som har 
aktualitet i samtals- respektive dikteringsfasen utgår, å sin sida, oftast



från gemensamma erfarenheter som barnen gjort i skolan. De privata 
erfarenheterna, som hos Ashton-Warner spelar en så viktig roll gällande 
de s.k. nyckelorden, förefaller hos Leimar inte få samma dignitet. Gus
tafsson (1982) frågar sig om det inte kan få inverkan på de ”språkligt 
understimulerade” barnens situation att de som har svårigheter med läs- 
lärornas texter också kan få det med de dikterade texterna som skrivs på 
blädderblocket. Gustafsson framhåller samtidigt att det nog är mer moti
verande att arbeta med texter som klasskamraterna har skapat, än med 
lärobokstexter. Ett annat problem som Gustafsson lyfter fram gäller hur 
texterna i dikteringsfasen växer fram. Han menar att eftersom läraren 
är den som håller i pennan är det också hon som godkänner respektive 
underkänner elevernas förslag till text.4 Gustafsson (1982) skriver:

I LTG gäller det alltså inte bara att ”knäcka läskoden” utan också att 
”knäcka den kod” som reglerar produktionen av meningar. Man mås
te lära sig förstå hur läraren tolkar det sammanhang kring vilket me
ningar skall dikteras, vilket förmodligen är ett viktigt inslag i samtals- 
fasen. Man måste också lära sig vilken typ av meningar som är ”bra” 
eller som ”passar sig” att komma med (s. 21).

Här framhåller Gustafsson att det finns en klar risk för att de skolan- 
passade barnen som är hemmastadda i skolans språkliga atmosfär, 
som så många gånger tidigare, blir initiativtagarna. De barn som 
kan hantera den ”dolda läroplanen” dominerar situationen.

Mot bakgrund av Leimars texter, där de fem faserna (samtalsfa- 
sen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen samt efter- 
arbetningsfasen) utgör grunden för hennes metod, kan det således 
vara svårt att säga att LTG särskilt gagnar de språkligt understimu
lerade barnen, vilka Leimar speciellt vurmade för. LTG kan kanske 
bara i begränsad utsträckning definieras som en läsinlärning på ta
lets grund - en metod som inte självklart bygger på alla barns tal.

Även om de fem faserna var tongivande i Leimars metod, fanns 
där också inslag som påminner om den organiska läsningen hos Ash
ton-Warner. Ett sådant inslag är de s.k. händelseböckerna. Här ut
gick Leimar från barnens egna bilder - bilder som ofta ger uttryck 
för starka känslor så som skräck och längtan. Leimar (1976) skriver 
att detta innebär att läraren måste behandla dessa bilder och de utsa
gor som barnen formulerar omkring bilderna med inlevelse och takt. 
I början accepteras ofullständiga satser och ordformer. Fraserna skrivs 
ned med den ordföljd som barnet ger dem. Men ofullständigt artiku
lerade talspråksformer ges successivt den för rikstalspråket veder-



tagna formen. Leimar menar att barnet på så sätt görs medvetet om 
att det ”skrivna talet” kräver tydligare artikulation för att bli begrip
ligt än det ”talade talet”. Annars bör läraren, enligt Leimar, skriva 
precis vad eleven säger, vilket skall förstås mot bakgrund av att bar
net när det ”återläser” texten ”läser” exakt som det har dikterat den. 
Genom att läraren i möjligaste mån söker skriva i överensstämmelse 
med barnets diktering får läraren också en inblick i var barnet står i 
språkligt hänseende - en dokumentation av den enskilda elevens ut
vecklingsnivå. I början skriver läraren texten med blyerts och eleven 
får själv sedan fylla i med färgpenna. Efter hand som barnet lär sig 
att behärska bokstäver och ljud, får det själv formulera sig i skrift. 
Bilderna och de s.k. händelsebladen häftas samman till en bok som 
eleven ger en titel. Även om händelseböckerna inte utgör stommen i 
LTG-metoden, förefaller de åtminstone delvis ge utrymme för den 
individualisering och den dialog, mellan läraren och eleven, som po
ängteras hos Ashton-Warner.

LäSINI-ÄRNING OCH ALLMÄNPEDAGOGISKA PROBLEM

Jönma Vala Kristinsdottir (1983) undersökte under perioden 1974-1983 
debatten om LTG i lärarnas fackliga organ Lär ar tidningen. Under den 
aktuella tidsperioden skrevs ett fyrtiotal artiklar som diskuterade LTG 
på olika sätt. Av de 29 artikelförfattarna var 18 verksamma lärare, 
varav många också arbetade med LTG i sin undervisning. Kristinsdot
tir fann en skillnad i argumentationen hos dem som var positiva res
pektive negativa till LTG-metoden. Enligt hennes undersökningsresul
tat diskuterade de som var positivt inställda till LTG-metoden mest de 
allmänpedagogiska aspekterna och många nämner inte alls argument 
som har med metodiken att göra. De som var negativa till metoden 
använde däremot i större utsträckning läsmetodiska argument.

Skillnaden i sättet att argumentera, som Kristinsdottir beskriver, 
var inte bara aktuell i den debatt som kom till uttryck i den lärarfack- 
liga pressen. Denna diskrepans finns också i Ulrika Leimars egna texter 
om LTG. På baksidestexten till hennes bok Läsning på talets grund - 
läsinlärning som bygger på barnets eget språk står det att Leimar 
inte bara behandlar läsinlärningen utan också allmänpedagogiska 
problem. Och vid en närmare läsning av hennes texter är detta nog 
en rimlig tolkning - å ena sidan behandlar hon allmänpedagogiska 
problem, så som den sociala bakgrundens betydelse, å andra sidan 
fokuserar hon läsinlärning.



Detta blir också tydligt i relationen mellan LTG som förhållnings
sätt och LTG som läsinlärningsmetod. Sett utifrån Leimars LTG-pre- 
sentationer är förhållningssättet inte självklart ett perspektiv på läs- 
och skrivinlärning, utan representerar snarare en människosyn. Ex
empelvis dialogpedagogiken ger uttryck för en människosyn som över
ensstämmer med Leimars. Men när nämnda pedagogik relateras till 
LTG som metod blir det svårt att känna igen den pedagogik som Frei- 
re (1972/1970) utvecklade. Ett liknande förhållande gäller i fråga om 
LTG som kompensatorisk undervisning. Leimar menade ju att man 
som lärare har ett särskilt ansvar för de språkligt understimulerade 
eleverna, och det var med tanke på dessa barn som hon utvecklade 
sin metod. Men det är inte givet, sett utifrån Leimars texter, att meto
den fungerar kompensatoriskt på det sätt hon avsåg.

Mot denna bakgrund skulle man kunna säga att Leimars ideologi 
eller uppfattningar om vad LTG borde vara, i hennes texter, får stör
re utrymme än en teoretisk förankring av hennes läsinlärningsmeto- 
dik. Att denna problematik är för handen betyder inte att Leimar inte 
sökte att teoretiskt förankra sitt arbete. Teoretiseringen är dock svår 
att följa då den teoriförankring Leimar ville presentera, med hjälp av 
de citerade forskarna, sällan konkret relaterades till LTG som metod.

Noter

1. Science Curriculum Improvement Study har sammanställts av biologer och fysi
ker vid Lawrence Hall of Science vid University of California i Berkeley under 
ledning av fysikern och professorn Robert Karplus.

2. T.ex. Vygotsky gör en tydlig distinktion begreppen emellan, men visar samtidigt 
på hur dessa olika begreppsliga sfärer tangerar varandra. Vygotsky (1974/1934) 
skriver:

De videnskabelige begrebers udvikling begynder med bevidstgörelsen og 

vilkårligheden, og den fortsätter i en nedadrettet bevaegclse mod de per

sonlige erfaringer og det konkrete. Dagligdagsbegrebernes udvikling be

gynder med det konkrete og empiriske og bevaeger sig opad mod begreber- 

nes höjere egenskaber: bevidstgörelse og vilkårlighed (s. 305).

3. Leimar ger inga direkta referenser till Freire. Freire (1972) finns dock upptagen 
under rubriken ”övrig litteratur”.

4. Gustafsson (1982) framhåller att även i Ashton-Warners fall är det läraren som 
bestämmer om de ord och meningar som barnen föreslår skall skrivas ner. Gus
tafsson refererar till: Ashton-Warner, S. (1963). Teacher. London: Penguin.



Kapitel 5



ALF-projektets analyser av LTG
SOM LÄRARLEDD FÖRSÖKSVERKSAMHET

ALF-projektet (Analys av Lärarledd Försöksverksamhet) intressera
de sig, med fokus på intervjuer med lärare på låg- och mellanstadiet, 
för vad lärares överväganden betyder för undervisning som samhäl
lelig institution och vad undervisningens kontext innebär för dess ge
nomförande och resultat. Genom fallstudier sökte man lyfta fram lä
rares uppfattningar i deras försök att förändra sin yrkesverksamhet. 
Sverker Lindblad (1994) talar om att fånga den s.k. inre logiken i det 
att man utgick ifrån lärarnas perspektiv, vilka präglats av deras in
tressen och erfarenheter. Det var fråga om att karakterisera lärarnas 
överväganden, reflektioner och eventuella omprövningar i deras strä
vanden att åstadkomma förändringar i arbetet.

I projektets analyser stod två s.k. fall i fokus, genom vilka den 
inre logiken i lärarledd försöksverksamhet studerades. Man föresat
te sig också, med utgångspunkt från studien av de aktuella fallen, att 
kunna fånga mer generella drag i försöksverksamhet och hos skolan 
som kontext för upprätthållande och förnyelse av verksamheten.

I undersökningen valde man ut åtta olika aspekter av lärares yr- 
kesvärld och försök att förändra arbetet. Fyra av dessa aspekter be
handlade betingelserna i skolarbetet och olika drivkrafter för och mot 
förändring. De betecknades som kontextaspekter, vilka sammanfat
tas av Lindblad (1994, s. 129-130) enligt följande:

(1) Skola och samhälle: Ur ett forskningsperspektiv har vi all anledning 
att tro att skeenden i samhället påverkar problem och inriktning av 
lärarledd försöksverksamhet. Vi har emellertid också anledning att för
moda att lärarna inte påverkas av de samhälleliga skeendena på ett 
uttalat sätt, utan att dessa förmedlas via elevbeteenden, organisatoriska 
imperativ m.m. Med den här aspekten vill vi mer precist rikta upp
märksamheten mot interaktionen mellan skolan/klassundervisningen och 
det omgivande samhället i perspektiv av lärarledd försöksverksamhet.

(2) Organisatoriska imperativ: Här kommer skolan som organisation 
in med olika regler, förordningar och målsättningar. Genom den här 
aspekten vill vi relatera den lärarledda försöksverksamheten till skol
lag, skolstadga, läroplan m.m. samt materiella och personella resur
ser. Kan försöksverksamheten hålla sig inom ramarna? Bryter den mot 
somliga förordningar? Vilka förutsättningar vilar den på?



(3) Pedagogisk idédebatt: Påverkan av olika idéströmningar om vad 
skola och undervisning är för något, vilken målsättning som bör gälla 
och hur undervisning lämpligen bör bedrivas.

(4) Skolkod: Villkoren för undervisning på den aktuella skolan utifrån 
det specifika sociala system som råder där. Här kommer kollegiets sam
mansättning in, liksom det kollektiva tänkandet och agerandet.1

De övriga fyra aspekterna knöts till erfarenheterna av försöksverk
samheten som praktisk problemlösning:

(5) Problemet: Vilka är de förhållanden i skolan, eller kanske snarare 
i undervisningen, som man som lärare finner rimliga att ta itu med 
eller förändra inom ramen för sin försöksverksamhet?

(6) Problemets rötter: Hur förklarar man problemets uppkomst eller 
förhållandenas karaktär?

(7) Problemets lösning: I vilken riktning ser man möjligheter att ta itu 
med problemet på ett rimligt sätt? Hur skall man kunna rätta till de 
aktuella missförstånden och bristerna? Vad har man gjort och vad 
skulle man ha gjort om betingelserna vore annorlunda?

(8) Resultat: Vad blev resultaten av försöksverksamheten? Vad räknar 
man som resultat? Varför gick det som det gick?

Fallstudien

En s.k. lärarledd försöksverksamhet kan ha många olika inriktningar. 
Inom ramen för ALF-projektet valde man att begränsa undersökningen 
till två typer av verksamhet, dels Läsning pä talets grund dels försöks
verksamhet med Barn och Teknik. Karaktärsdragen hos dessa verk
samheter skilde sig åt i flera avseenden. Försöken med Barn och teknik 
fick ett starkt officiellt stöd medan stödet till LTG-verksamheten var 
ringa till sin omfattning. Barn och teknik var ett nytt ämne med ett nytt 
innehåll, medan LTG rubricerades som en progressiv metod att hantera 
en traditionell uppgift. I fråga om Barn och teknik kom initiativet från 
Skolöverstyrelsen (SÖ) i syfte att stödja läroplansimplementeringen. 
LTG-arbetet initierades däremot av lärarna själva. Försöksverksam
heten med LTG gällde grundskolans lågstadium och försöken med Barn 
och teknik fokuserade såväl låg- som mellanstadiet.



För de aktuella försöksverksamheterna valdes vardera tjugo lärare 
från skolor i olika delar av Sverige. I så stor utsträckning som möjligt 
valde man lärare som i skrift hade dokumenterat sin försöksverksamhet. 
Samtliga lärare intervjuades var för sig. Intervjuerna analyserades se
dan med utgångspunkt från en s.k. fenomenografisk forskningsansats.

Försök med Läsning på Talets Grund

Under de första åren rönte LTG föga stöd inom skoletablissemanget. 
Men med tiden ökade intresset och stödet. Detta visade sig bl.a. i inrät
tande av LTG-konsulenter och i skrivningarna i SÖ-förslaget till ny läro
plan som kom 1978. Lindblad (1994) skriver att av ALF-projektets sena
re undersökningar att döma var LTG-försöken dock inte speciellt vanli
ga. Det kan tolkas som ett uttryck för att intresset bland lärare kom att 
minska för denna pedagogik, men troligt är också att LTG i många fall 
hade blivit en del av vardagen och därmed hade institutionaliserats. Läs
ning på Talets Grund framstod som ett alternativ till traditionell läsinlär- 
ning. Därmed kunde den uppfattas som ett hot mot etablerade förhåll
ningssätt och metoder men också som en möjlighet till förändring.

Ulrika Leimar hade en stark förankring i skolpraktiken och ut
vecklade LTG i sitt eget arbete som lärare. Enligt Ingegerd Berg och 
Inga Borg (1977) spreds LTG just lärare emellan. Lärarna berättade 
för varandra om arbetssättet. Det var också lärarnas eget beslut att 
tillämpa metoden utan myndigheternas inblandning.

Gunilla Sundström (1978) skriver i boken Vi utvecklar ett arbets
sätt - LTG-lärare berättar:

LTG har också inneburit en ny lärarroll för min del. Jag har börjat 
läsa och ta del av ny pedagogisk litteratur. Jag har börjat fundera över 
vad vi gör i skolan egentligen. Jag arbetar tillsammans med eleverna.
Det gäller att lyssna till barnen och ibland får man lyssna till det som 
de inte säger. Jag är arbetsledare, skaffar material som de behöver, 
uppmuntrar och tränar dem i deras arbete. Ansvaret för att arbete och 
trivsel skall bli så bra som möjligt delar vi alla. Naturligtvis har jag 
det största ansvaret. Men om VI får ett problem, gäller det för OSS 
alla att hitta en lösning som passar OSS alla. Det är OSS det heror på 
om vi skall ha det bra i skolan. Det är klart att vi ibland får söka länge 
efter lösningar, både på våra praktiska och psykologiska problem, 
men vi ger oss inte och vi tvivlar inte på oss själva.

Genom LTG-metoden har jag en chans att individualisera och att 
ta till vara barnens idéer och utgå ifrån dem. Detta betyder inte att 
LTG-metoden är en ”låt-gå-metod”. Tvärtom har LTG fasta rutiner



och strävar efter att lära barnen läsa utifrån deras eget språk. Barnen 
kan själva, med stöd av de olika momenten i LTG och med stöd och 
hjälp av läraren, utveckla sitt språk. De lär sig att det inte bara finns 
en väg att nå fram till en viss kunskap, utan mänga olika vägar och 
att ingen väg är mer rätt än en annan. De lär sig respekt och tolerans 
för varandras åsikter, även om de inre alltid delar dem (s. 91).

Texten ovan ger ett exempel på hur praktiskt verksamma lärare argu
menterade gällande LTG. Detta var ett spörsmål som man inom ALF- 
projektet också sökte förstå, liksom av vilka anledningar lärare börja
de undervisa enligt metoden. Biörn Hasselgren (1982b) vände sig i sin 
studie till 20 lärare som arbetade i enlighet med LTG-metodens anvis
ningar, och som även på något sätt hade dokumenterat sitt arbete.2

Till skillnad från den av SÖ initierade försöksverksamheten med Barn 
och Teknik, baserades försöksverksamheten med LTG på lärarnas egna 
ställningstaganden. Det var deras initiativ att överge en traditionell läs- 
inlärningsmetod som de sedan länge var förtrogna med. Men vilka över
väganden ledde dem fram till ett sådant beslut och vilka förhållanden 
hade inverkan på beslutet? Av Hasselgrens studie framgår att den vanli
gaste anledningen till att lärarna kom att intressera sig för LTG var 
tristess eller leda i den traditionella lärarrollen. Minst vanligt var strä
van att finna bättre vägar att lära barnen att läsa. Lärarnas uppfatt
ningar av varför de själva kom att ”tända på LTG” kategoriserade Has
selgren (1982b) i fem olika kategorier, vilket framgår av tabell l3.

Tabell 1: Uppfattningar av varför man som lärare har kommit att
”tända” på Läsning på Talets Grund.

Övertalning:
Man blev, inom ramarna för tjänsten som försöks- och demonstra- 
tionslärare i lärarutbildningen, övertalad att pröva LTG-metoden i sin 
undervisning.

Det kom i min väg:
Utan att precisera varför man kommit att ”tända” på LTG-metoden, 
har man på ett eller annat sätt kommit i kontakt med metoden så att 
man kommit att ta den till sig. Det rör sig här om studiedagar eller om 
Ulrika Leimars film om LTG-metoden.

Samma våglängd:
Skälet till att man kom att ”tända” på LTG-metoden kan ses som 
konsekvensen av en ”förförståelse”. Läraren själv har funderat över 
problemen med att lära eleven läsa, men kanske inte själv kommit



fram till något hon vågat pröva. När så de praktiska anvisningarna 
för hur man kan gå tillväga ges, i en tillräckligt substantiell form, är 
man beredd att sätta igång.

Personligt behov av förnyelse:
Denna aspekt innebär att det är de egna upplevelserna av yrkesrollen 
som är skälet till varför man kommit att ”tända” på LTG och föränd
rat sin undervisning.4

Undervisning som ger resultat:
Denna aspekt kan sägas representera en instrumentell uppfattning, vil
ket innebär undervisningen sedd i läroplanens perspektiv. Man väljer 
LTG-metoden för att uppnå syftet med utbildningen, vilket i det här 
fallet primärt betyder att lära eleven att läsa.

Hasselgren (1983) redovisar också andra anledningar till att lärarna 
gjorde försök med LTG. Han karakteriserar här läraruppfattningar 
av varför LTG kom att slå igenom på 1970-talet. Av tabell 2 framgår 
vilka kategorier av uppfattningar som utkristalliserades.

Tabell 2: Uppfattningar av varför Läsinläming på Talets Grund slog
igenom under 1970-talet.

Det låg i tiden:
Orsaken står att finna i att tiden var mogen för LTG på grundval av 
den pedagogiska debatten eller det politiska klimatet.

Ett allmänt krav på förnyelse:
Vid den tiden började det ställas krav på att undervisningen skulle 
förändras.

En ny typ av elever:
Barnens uppväxtvillkor blev annorlunda på 1970-talet genom skils
mässor, massmedia och förskola. Traditionella metoder håller inte i 
mötet med dessa barn.

Gängse metodik saknar realitetsförankring:
Ord som används i de gällande läslärorna saknar idag innebörd för 
eleverna vilket gör att de tappar intresset för undervisningen, eftersom 
den refererar till en verklighet som inte existerar för eleverna.

Gängse metodik tillgodoser inte dagens krav på individualisering:
På 1970-talet fick man elever med mycket olika förutsättningar - soci
alt eller etniskt. Med konventionell metodik blev eleverna jobbiga och



ifrågasatte undervisningen eftersom de inte ville göra samma saker vid 
samma tillfällen.

Trötthet hland lärare på den gamla metodiken:
Läraren har idag blivit ensam ansvarig för läsundervisningen genom 
att elevernas familjer kopplats bort, vilket medfört att arbetet blivit 
allt tjatigare.

De innovativa strategierna bland lärare kan således förstås mot bak
grund av att de själva hade behov av personlig förnyelse samtidigt 
som villkoren för och kraven på verksamheten förändrades. Inom 
ALF-projektet fokuserade man också, i detta sammanhang, hur lä
rarna resonerade om sina försök att genomföra en alternativ läsun- 
dervisning. När LTG-lärarna beskriver de problem de sökt handskas 
med, med hjälp av LTG, kommer fyra olika typer av uppfattningar 
till uttryck. Vanligast förekommande var uppfattningarna att lära
ren finner sin arbetssituation otillfredsställande och att enskilda elev
er blir direkt missgynnade av undervisningen på grund av den form 
och det innehåll som den vanligtvis har. Lärarna gav också uttryck 
för att undervisningsprocessen inte fungerar tillfredsställande samt 
att skolan befinner sig i kris. Av tabell 3 framgår vilka uppfattningar 
lärarna uttryckte (Hasselgren 1982b).

Tabell 3: Uppfattningar av det problem man sökte ta itu med genom
att arbeta enligt LTG.

Enskilda elever blir direkt missgynnade av undervisningen på grund av 
den form och det innehåll som den vanligtvis har:
De problem som man från denna utgångspunkt ser har både socialt och 
ämnesteoretiskt ursprung. Beträffande den sociala sidan av aspekten, är 
det ”utslagningen” av de svaga eleverna man ser som problematisk. Det 
handlar då främst om utslagning i ett ”sorterande” perspektiv, samt den 
utslagning som sker i övergången från förskola till lågstadium. Denna 
sida av aspekten är dock relativt ovanlig. Betydligt vanligare är den 
ämnesteoretiska sidan, som innebär att vissa elever aldrig lär sig att läsa 
och skriva trots all undervisning. Två andra vanliga problem inom de 
ämnesteoretiska ramarna är de elever som redan är ”läsmogna” eller 
redan kan läsa när de kommer till skolan, och som får problem, liksom 
de elever som av andra skäl finner undervisningen tjatig eller tråkig.

Som lärare finner man sin arbetssituation otillfredsställande:
Här beskrivs tre utgångspunkter. Man tycker som lärare att det gäng
se undervisningsmönstret är ”tjatigt”, vilket hör samman med att dels 
förutsätter den aktuella undervisningsmetodiken upprepningar, dels



uppfattar man att undervisningen upprepar sig varje gång man börjar 
med en ny grupp i årskurs ett och skall lära eleverna läsa och skriva. 
Dessutom så använder man samma läromedel år ut och år in. Den 
andra utgångspunkten innebär att man som lärare känner sig alltför 
styrd, beroende på såväl den metodik som det läromedel man använ
der i den gängse undervisningen. Den tredje utgångspunkten är att 
man som lärare upplever ett behov, inte bara av omväxling, utan ock
så av att utveckla sig.

Undervisningsprocessen fungerar inte tillfredsställande:
Här är två utgångspunkter aktuella. Den ena gäller den sammanhåll
na klassen, som gör att man med den gängse metoden måste ”undan
hålla” bokstäver för vissa elever, så att de inte ”går för fort fram”, 
liksom det är andra elever som man måste ”pressa” med vissa bokstä
ver. Den andra utgångspunkten är de svårigheter som sammanhänger 
med ”fri skrivning”, och som innebär att detta moment över huvud 
taget är svårt att genomföra på ett meningsfullt sätt.

Skolan befinner sig i kris:
Denna uppfattning kommer till uttryck i en av intervjuerna och utreds 
där inte närmare.

Lindblad (1994) skriver att lärarna ofta såg egenskaper hos sig själva 
som en bakomliggande orsak till att de började undervisa i enlighet 
med LTG. Att man lämnat en mer traditionell undervisning associeras 
med bakomliggande personlighetsdrag och intressen, liksom att man i 
vissa fall inte stod ut med den vanliga läsläran. Men LTG kunde även 
ses som ett försök att svara mot yttre förändringar där det gamla sät
tet att undervisa inte längre betraktades som meningsfullt. I tabell 4 
redovisas lärarnas uppfattningar av upphovet till de problem som man 
sökt hantera i LTG-undervisningen (Hasselgren 1982b).

Tabell 4: Uppfattningar av rötterna till de problem som man har sökt
ta sig an i sin undervisning enligt Läsning på Talets Grund.

Brister i den gängse undervisningsmetodiken:
Denna aspekt bestäms från tre utgångspunkter. Undervisningen, som 
den vanligtvis gestaltar sig, tar inte hänsyn till den enskilde elevens 
förutsättningar. Det kan röra sig om möjligheten att föra en dialog 
med eleverna, att klassen är för stor, eller att man vid skolstarten i 
årskurs ett ”ställer samliga elever på samma startlinje”. Den andra 
utgångspunkten innebär att den gängse metodiken är alltför styrande i 
detalj, den utgår från vad eleverna inte kan, den utgår från att läraren 
kan de ”rätta” svaren, den utgår från läraren, den ger den samlade



undervisningen brist på sammanhang, den förutsätter katederunder
visning, den bygger på att det är motsättning mellan lärare och elever, 
samt underskattar eleverna beträffande deras förutsättningar i en vi
dare mening än den strikt ämnesteoretiska.

Personlighetsdrag hos den enskilde läraren:
Denna aspekt har två utgångspunkter. Den ena utgångspunkten utgörs 
av att ett personlighetsdrag hos den enskilde läraren är att alltid tycka 
att ”något måste hända”, eller att man är benägen att pröva nyheter 
som kommer i skolvärlden. Den andra utgångspunkten utgörs av att 
man har ledsnat på ”att gå i den vanliga trallen” eller att man tycker 
att man ”står och stampar på samma ställe”.

Brister i lärarutbildningen:
Denna aspekt är substanslös p.g.a. intervjuernas uppläggning och ge
nomförande, vilket innebär att de intervjuade som kommit in på lärar
utbildningen inte utvecklat denna aspekt närmare.

Brister i skolans utrustning:
Denna aspekt berör bristen på tillgång på läromedel.

Skolans relation till samhället i övrigt:
Här har man två utgångspunkter, dels det föränderliga samhället, dels 
specifika krav från det samhälle vi har idag. Beträffande det föränder
liga samhället och skolan, finns det såväl en direkt som en indirekt 
koppling, som innebär att när samhället förändras bör den skola som 
betjänar samhället också förändras, vilket inte är fallet idag. Den in
direkta kopplingen mellan skola och samhälle innebär att med sam
hällsförändringar följer förändringar beträffande de elever som kom
mer till skolan. Dessa elever förutsätter i sin tur en annan undervis
ning än den de elever fick som man hade tidigare.

Specifika förutsättningar i dagens samhälle som reser särskilda krav 
på undervisningen är kravet på att medborgaren skall kunna ”klara sig 
själv”, d.v.s. fungera i ett icke-auktoritärt samhälle. Andra specifika för
utsättningar under denna aspekt är de problem elevernas splittrade 
hemförhållanden och varierande kulturella bakgrund medför, liksom den 
(över-) stimulans eleverna utsätts för i samhället t.ex. genom TV. I

I fråga om problemens lösning var metodanvisningar något man i 
stor utsträckning åberopade. Det handlade om allmänna metodan
visningar i form av individualisering, dialog, ökad stimulans och hän
syn till förskolans metodik. Vikten av att utgå från vad eleven kan 
betonades som utgångspunkt för att, som lärare, kunna gå in i en 
dialog med eleven. Denna undervisning ansåg man också bättre över
ensstämde med elevernas erfarenheter från förskolan. Man talade



även om specifika anvisningar för svenskundervisningen, relaterat 
till elevernas språk och eget val av arbetsuppgifter. En undervisning 
som utgår från elevernas språk och erfarenheter kräver, i enlighet 
med läraruppfattningarna, också en annan organisation och lärarut
bildning. Av tabell 5 framgår vilka problemlösningar som undersök
ningspersonerna formulerade (Hasselgren 1982b).

Tabell 5: Uppfattningar av hur man skall lösa angivna problem,
enligt utsagor av LTG-lärare.

Metodanvisningar:
Utgångspunkterna vid bestämningen av denna aspekt är i huvudsak 
allmänna, d.v.s. de behöver inte med nödvändighet ses som knutna till 
det undervisningsinnehåll som rör LTG-metoden. Tematiserade är ut
gångspunkterna följande:

- individualisering,
- dialog,
- stimulerande undervisning,
- undervisningen måste utgå från att eleven gått i förskolan.

Anvisningar till ”problemets lösning” beträffande metodanvisningar 
som är mer specifikt knutna till undervisningen i svenska, innebär att 
man måste ”levandegöra” språket samt i undervisningen kunna ”sätta 
in stöten” när den enskilde eleven är ”läsmogen”. Av naturliga skäl 
ändrar man här också LTG-metoden som sådan, därför att den utgår 
från elevens eget språk och vad han/hon i övrigt kan, och att den låter 
eleven själv välja sina arbetsuppgifter.

Innebållsanvisningar:
Anvisningarna till ”problemets lösning” utifrån denna aspekt utgår från 
elevens konkreta erfarenheter, vilket innebär att undervisningen skall 
utgå från elevens eget språk samt det lokalsamhälle i vilket eleven lever, 
liksom att den i övrigt skall utgå från vad som är bekant för eleven.

Organisatoriska anvisningar:
Man bestämmer denna aspekt från följande utgångspunkter:

- eleven måste få den tid han/hon behöver,
- mindre klasser/grupper,
- samverkan mellan stadier, inklusive förskolan,
- den enskilde läraren måste få möjligheter till en friare resursanvändning,
- det måste sättas någon form av ”tryck” på lärarna så att de tvingas 
förändra sin undervisning.



Förändrad lärarutbildning:
Förutom förslag till förändringar av lärarutbildningen i allmänhet, 
framförs ett konkret förslag vars innebörd är att man som lärarkandi
dat följer en praktiskt verksam lärare under hela sin utbildningstid.

Gällande resultaten av försöksverksamheten med LTG framträder 
”personpåverkan” som en kategori där möjligheterna att utöva in
flytande över elever, kolleger och föräldrar betonas. Man talar om 
vad eleverna lärt sig och hur de har utvecklats. Lärarna menar också 
att de själva har påverkats positivt av sitt arbete med LTG. Däremot 
uppfattas många kolleger vara negativa och ibland avundsjuka. Att 
man har fått till stånd en annan undervisningsprocess presenteras 
som ett annat resultat - en undervisning där elevernas erfarenheter 
tas tillvara, där de får arbeta i sin egen takt utan att jämföra sig med 
andra. Försöksverksamheten ger, enligt de intervjuade lärarna, ock
så upphov till organisatoriska konsekvenser. Man talar om ökad in
tegrering mellan olika ämnen i skolarbetet och en annan uppläggning 
av undervisningen. När eleverna tar med sig sina erfarenheter från 
lågstadiets LTG-undervisning till mellanstadiet, uppstår ibland en 
konflikt i mötet mellan den alternativa pedagogiken och den traditio
nella. Av tabell 6 framgår vad lärarna uppfattade som resultat av sin 
LTG-undervisning (Fiasselgren 1982b).

Tabell 6: Vad lärarna uppfattar som resultat av sin undervisning
enligt Läsning pä Talets Grund.

Personpåverkan:
Det är fyra personkategorier man beskriver som påverkade genom 
den undervisning man bedrivit enligt LTG-metoden: eleverna, sig själ
va, kollegerna och föräldrarna. Beträffande eleverna och sig själva, 
med mycket få undantag, har påverkan enbart varit positiv medan 
kollegerna, då de inte varit passiva, reagerat negativt. Föräldrarna 
omnämns i både positiva och negativa termer. För eleverna handlar 
det om ämnesmål och övergripande mål beträffande färdigheter och 
attityder. Lärarna själva har förutom ämnesspecifika och sociala fär
digheter och attityder också tillägnat sig insikter, som förutom att de 
har bäring på skolan, har bäring på livet utanför skolan.

Kollegerna har man haft problem med eftersom de uppfattades 
vara misstänksamma mot LTG-metoden, eller rädda för att en dag 
själva bli tvungna att undervisa enligt LTG, vilket skulle förutsätta en 
annan attityd till eleven än den man har idag, liksom att det också 
skulle medföra extra arbete.

Föräldrareaktionerna har varit såväl positiva som negativa. Man 
har tyckt att eleverna har lärt sig läsa snabbt samt att eleven inte



obönhörligt kommit efter vid en längre tids sjukdom. Negativa reak
tioner har kommit från de föräldrar som oroat sig för elevens fortsatta 
”skolkarriär”, samt från föräldrar som själva är lärare.

Karakteristika för undervisningsprocessen:
Denna aspekt tar sina utgångspunkter i förutsättningar för, liksom hur, 
undervisningen gestaltar sig. Beträffande innehåll och arbetsformer 
lyfter man fram bl.a. följande: en fungerande individualisering, en 
undervisning som ”tar till vara det eleven har med sig”, att läraren 
fungerar demokratiskt.

Organisatoriska konsekvenser:
Beträffande den egna undervisningen rör det sig om integration mellan 
olika undervisningsämnen samt om problem som kan uppstå när vika
rie skall överta undervisningen. För den lokala skolenheten och skolvä
sendet i stort innebär LTG-undervisningen att man på mottagande stadi
er får ta emot elever med en ny typ av kvalifikationer, vilket kan vara 
både på ont och gott. Ont - man kan på mottagande stadier vägra att 
acceptera de nya förutsättningarna som faktiskt gäller. På gott - med 
den nya typen av kvalifikationer eleverna fått har man i realiteten för
ändrat förutsättningarna för skolarbetet och därmed också i någon me
ning bidragit till en förändring av arbetet i skolan.

Sammanfattande resultat

De lärare som arbetade med LTG i början av 1980-talet var väleta
blerade och hade lång yrkeserfarenhet. Många ändrade inriktning 
på sitt arbete emedan de ville förnya sig, och i vissa fall övervägde de 
att byta yrkesbana. Dessa omständigheter föreföll ha större inver
kan på valet att förändra den egna undervisningen än att LTG fram
stod som ett mer effektivt sätt att lära eleverna att läsa. Att LTG kom 
att slå igenom såg man i flera fall som ett utslag av tidsandan som 
givit upphov till behovet av att finna nya vägar till att kunna möta 
elevernas, lärarnas, skolans och undervisningens problem. Orsaker
na till problemen relaterades till skolans metodik, bristande utrust
ning, läraregenskaper samt lärarutbildningen. Lösningarna knöts ofta 
till LTG som metod. Resultaten var relaterade till olika slag av på
verkan på skolans aktörer - såväl lärare som elever och deras föräld
rar. Det handlade också om att påverka undervisningen i riktning 
mot mer verklighetsanknytning och elevsamverkan. Även organisa
toriska förändringar i form av t.ex. ämnesintegrering och problem i 
samband med stadieövergångar behandlades.



Den inre logiken i LTG-försöket

Lindblad (1994) skriver att som praktisk problemlösning ger försöken 
med LTG utrymme för resonemang baserade på olika uppfattningar 
och intentioner men också olika faktiska situationer. Lindblad skriver:

Det gemensamma för dessa olika praktiska resonemang är kanske bara 
att lärarna bestämt sig för att undervisa enligt Läsning på Talets Grund 
- vilket i sin tur även det kan stå för kvalitativt skilda saker enligt 
lärarnas uppfattning. I vissa fall antas metoden lösa lärarnas problem, 
i andra fall de starka elevernas svårigheter och i ytterligare andra fall 
de svaga elevernas svårigheter med skolan. Med andra ord varierar 
LTG:s betydelse i den praktiska inferensen - metoden, läsläran eller 
förhållningssättet blir mångtydigt, vilket gör även den inre logiken 
mångtydig - och slutsatsen kan baseras på kvalitativt olikartade de- 
terminanter! (s. 145).

Den bild som Lindblad skisserar kan relateras till den karakteristik 
som Hasselgren ger av skolan som ett i det närmaste slutet samhälle, 
där samhälleliga överväganden och teoretiska resonemang får ett li
tet utrymme. Hasselgren (1982b) skriver:

Den bild av kontexten, d.v.s. skolverkligheten, som framträder på ba
sis av intervjuerna förefaller inte obekant, men är ändå kanske över
raskande sluten kring skolan. Beträffande ”problemet” rör samtliga 
aspekter det interna arbetet, och då närmast som ett arbetsplatspro
blem i ordets snävare och mer konkreta mening, vilket också utfallet 
på frågan om varför man ”tände” på LTG ytterligare understryker. 
Skolans fostrande funktion i ett samhälleligt perspektiv t.ex. saknar 
här bäring trots hl.a. läroplanens anvisningar.

I ”problemets rötter” ges dock en mer explicit koppling till samhäl
let utanför skolan, där den femte aspekten (Skolans relation till samhäl
let i övrigt) vidgar problematiken till något som inte exklusivt hör hem
ma i skolans värld. Denna aspekt är dock inte särskilt vanligt företrädd.

Även ”problemets lösning” och ”resultat” är en enbart intern sko- 
langelägenhet, med reservation för aspekten personpåverkan beträf
fande ”resultat” som också omfattar elevens föräldrar samt männi
skor i den intervjuade lärarens omgivning (s. 29-30).

Som framgått ovan behandlas samhället utanför skolan i olika sam
manhang. Men det är ofta med hjälp av ospecifika uttryck som ”ut
vecklingens krav” och ”förändringar i tidsandan”. När kontexten kom
mer in i så abstrakt form torde det, menar Lindblad (1994), vara pro



blem för lärarna att analysera relationen skola-samhälle. Mer på
tagliga kontextuella aspekter utgörs av skolans närmiljö i form av 
elevernas uppväxtmiljöer, upptagningsområdets karaktärsdrag och 
föräldrarnas perspektiv och agerande. Men i dessa sammanhang blir 
det tydligt att lärarna även uppfattar sig vara både missförstådda 
och utsatta. Nämnda förhållanden kan också relateras till att man 
betraktar skolan som i hög grad isolerad från samhället i övrigt.

De s.k. organisatoriska imperativen5 - där skolan som organisa
tion med regler, förordningar och målsättningar kommer in - aktua
liseras i lärarnas berättelser företrädesvis när det gäller att finna stöd 
för den verksamhet man bedriver eller att undvika organisatoriska 
hinder. Det innebär, i enlighet med ALF-projektets analyser, att sko
lan som formell organisation får ett mycket litet utrymme i lärarnas 
överväganden och diskussioner. Den pedagogiska idédebatten före
faller inte heller den få något egentligt utrymme, annat än som stöd 
för den verksamhet man bedriver.

Med referens till Habermas (1988) ligger det nära till hands att 
tolka detta i termer av det meningsglapp mellan livsvärld och system
värld som uppstår i det moderna samhället (jfr kapitel 3). När exem
pelvis organisatoriska imperativ inte får någon avgörande betydelse, 
när lärarna söker organisera sina intressen och erfarenheter, framträ
der en bild av splittrade sammanhang med ett påtagligt glapp mellan 
lärarnas föreställningsvärld och skolväsendets högre hierarkier.

Noter

1. ”Skolkod” kom inte att analyseras emedan de intervjuade lärarna inte behandla
de skolkoder som tema i sina berättelser.

2. Resultatet av Hasselgrens studie presenteras också i Lindblad (1994).
3. I Hasselgrens rapportering (jfr Hasselgren 1982b, 1983) presenteras lärarupp- 

fattningarna inte i tabellform utan i löpande text. I tabellerna ovan har jag refererat 
Hasselgrens resultat.

4. Hasselgren (1982b) skriver att det, av innehållet att döma, finns anledning att 
anta att det är de lärare som längst varit verksamma i yrket som företräder denna 
aspekt. Det visar sig att även lärare med förhållandevis kort tid i tjänsten företrä
der denna uppfattning.

5. Jfr Hasselgren (1982a).
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Kapitel 6



Tillvägagångssätt i studien

Empirin i föreliggande arbete utgörs av lärares erfarenheter och idé
er i den egna praktiken. I likhet med det s.k. ALF-projektet är det 
därför aktuellt att söka beskriva lärares uppfattningar. Intresset rik
tas mot hur de uppfattar sitt arbete med Läsning på Talets Grund - 
hur verksamheten framstår för dem, inte verksamheten i sig. Dessa 
förhållanden ligger till grund för att i denna studie, liksom i ALF- 
projektet, arbeta fenomenografiskt. Eftersom presentationen av den 
fenomenografiska studiens resultat, i form av beskrivningskategorier, 
inte utgör slutpunkten för den aktuella undersökningen kan den inte 
betraktas som entydigt fenomenografisk.

Studiens empiri konstitueras av två delar. Den ena delen utgörs av 
intervjuer med 20 lärare som var medlemmar i den s.k. LTG-förening- 
en år 2000/2001. Den andra delen består av inlägg i föreningens med
lemsblad/tidning under perioden 1979-2000. I detta kapitel beskriver 
och diskuterar jag först den fenomenografiska forskningsansatsen. 
Därefter presenterar jag genomförandet av studien; forskningsempirin 
i form av såväl debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning som 
lärarintervjuerna behandlas. Avslutningsvis gör jag en forskningsetisk 
bedömning utifrån de forskningsetiska regler som Humanistisk- Sam
hällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) har formulerat.

FENOMENOGRAFI - FORSKNING OM UPPFATTNINGAR

I den fenomenografiska undersökningen söker man beskriva hur 
människor uppfattar fenomen i sin omvärld. Forskning av detta slag 
har en kvalitativ inriktning - man vill karakterisera kvalitativt skilda 
uppfattningar av omvärlden, dock inte någon gemensam erfarenhet 
av fenomenet. Inom ansatsen skiljer man mellan två olika perspektiv 
på ett fenomen. Ur det s.k. första ordningens perspektiv söker man 
utröna hur fenomenet är beskaffat. Man bedömer utsagor om feno
menet utifrån hur verklighetstrogna eller sanna de är. Ur ett s.k. an
dra ordningens perspektiv fokuseras uppfattningar av fenomenet. Man 
söker sanna beskrivningar av uppfattningarna, utan att beakta i vil
ken utsträckning de är rimliga eller riktiga utifrån vad man vet om 
fenomenet. Fenomenografin beskriver omvärlden ur ett andra ord
ningens perspektiv. Syftet är att beskriva kvalitativt skilda uppfatt
ningar av ett studerat fenomen. Ansatsen är komparativ. Genom att



jämföra utsagor om det aktuella fenomenet söker man formulera ka
tegorier som kan fungera såväl sammanfogande som särskiljande.

Fenomenografi-begreppet

Fenomenografi-begreppet associeras med den forskning som sedan 
1970-talet bedrivits vid pedagogiska institutionen i Göteborg. Feno- 
menografin har där främst relaterats till den s.k. INOM-gruppen som 
i sina studier fokuserade INlärning och OMvärldsuppfattning (Mar
ton & Svensson 1978; Marton, Dahlgren, Svensson 8c Säljö 1999/ 
1977). Begreppet fenomenografi introducerades 1981 (Marton 1981), 
men har använts betydligt längre tillbaka i tiden. Biörn Hasselgren 
och Dennis Beach (1996) menar att det kan spåras ända till 1954. De 
hänvisar till Ulrich Sonnemann (1954) som ger följande definition:

... phenomenography, a descriptive recording of immediate subjective 
experience as reported, for example, by a person under psychiatric 
examination, without questioning the share in such a communication 
of the ego (s. 344).

Fenomenografi-begreppet härleds till grekiskan där ”phainomenon” 
betyder framträdande och ”graphein” betecknar beskrivning. Feno- 
menografin är följaktligen inriktad mot beskrivningar av det som fram
träder. Det centrala är inte ”tinget i sig”, verkligheten så som den är 
oberoende av hur vi erfar eller uppfattar den, utan det som visar sig 
för vårt medvetande.

Forskningsintresset

Fenomenografin fokuserar hur människor uppfattar eller erfar olika 
aspekter i världen. Grundläggande för vår kunskap om världen är, i 
enlighet med fenomenografin, erfarenheten eller uppfattningen. Upp
fattningen utgörs av en relation mellan människan och världen. Vår 
kunskap om världen kan betraktas som en rad uppfattningar av olika 
företeelser i vår omvärld och som relationer uppfattningarna emel
lan. Kunskapsbildningen kan förstås som en förändring i relationen 
mellan människan och världen (jfr Alexandersson 1994b).

Inom fenomenografin utgår man från att vi har olika uppfattning
ar av samma objekt. Forskningen fokuserar människors olika uppfatt
ningar och föreställningar av fenomen i omvärlden. Det primära kun



skapsintresset är inriktat på att finna skillnader och variationer i männi
skors uppfattningar och föreställningar av världen omkring oss.

Fenomenografi och fenomenologi

Fenomenografin kan relateras till fenomenologin. Fenomenografins 
spörsmål kan sägas vara sprungna ur vardagsvärlden. Det är männi
skors föreställningar och uppfattningar av omvärlden som fokuseras. I 
centrum står det som visar sig för någon. Det kan speglas genom att 
undersöka hur människor erfar ett skeende eller en företeelse i världen 
och vad det erfarna uppfattas som. När vi tänker eller handlar i ett 
sammanhang, tänker eller agerar vi i relation till något d.v.s. i förhål
lande till ett innehåll, mot vilket medvetandet således riktas. Innehållet 
i uppfattningen karakteriseras som en vad-aspekt. På vilket sätt inne
hållet i uppfattningen är organiserat kan betecknas som en hur-aspekt. 
Relationen mellan vad och hur något erfars betonas också i Edmund 
Husserls fenomenologi. I detta sammanhang används begreppen noe- 
ma och noesis. Noema refererar till objektet (till vad) vi riktar medve
tandeakten mot, medan noesis refererar till sättet (till hur) vi erfar ob
jektet (Husserl 1989; jfr Uljens 1996). Även om likheterna är påtagliga 
finns det naturligtvis avgörande skillnader fenomenologin och fenome
nografin emellan. Ference Marton (1978) menar, i detta sammanhang, 
att den fenomenologiska traditionen är inriktad mot de upplevda feno
menens sanna väsen, medan fenomenografin försöker beskriva på vil
ka sätt upplevelsen av samma fenomen kan skilja sig åt.

Man skulle kunna säga att fenomenologin tar sin utgångspunkt i 
”vardagslivets primat”. Det är vardagsvärlden, den värld som vi le
ver och arbetar i, som undersöks. Det är vad Husserl (1989) benäm
ner ”livsvärld”, den näraliggande vardagsverkligheten, som är grun
den för forskningsintresset. Jan Bengtsson (1988) karakteriserar livs
världen enligt följande:

Under alla förhållanden är livsvärlden en slags tredje dimension, där 
ett cirkulärt förhållande råder mellan värld och subjekt: subjektet präglas 
av världen och världen av subjektet. Denna cirkularitet får emellertid 
inte förstås som en felaktig cirkel, den har egentligen inget med logik 
alls att beskaffa, utan den är ett grundläggande kännetecken hos livs
världen (s. 63).

Fenomenografin, å sin sida, skiljer mellan två livsvärldar menar To
mas Kroksmark (1987), som skriver:



Den första livsvärlden är min egen. Den utgörs av mina totalt möjliga 
uppfattningar. Dessa konstituerar min förståelse av såväl livsvärldens 
delar som dess helhet; den är min begränsning för tillfället men också 
förutsättningen för min oändliga intellektuella utveckling. Den andra 
livsvärlden etableras genom de kollektiva, intersubjektiva uppfattning
arna; de totalt möjliga uppfattningar som alla människor för tillfället 
bär eller har tillgång till. Dessa är en del av totaliteten på samma sätt 
som min egen livsvärld är en del av den intersubjektiva livsvärlden.
Det är allas våra livsvärldar som tillsammans konstituerar den inter
subjektiva livsvärlden (s. 248).

Erfarenheten av livsvärlden föregår allt annat. Den finns alltid där och 
tas alltid förgivet. Erfarenheten i Husserls fenomenologi, skriver Bengts
son (1986), innehåller vare sig blott förnimmelser eller blott mening, 
utan utgör ett konglomerat av de båda: en sinnlig mening eller en me
ningsfull sinnlighet, en synergetisk enhet av det konkreta och det all
männa. Marton (1992) menar att erfarandet, inom fenomenologin, inne
bär en relation mellan objekt och subjekt. Erfarandet är lika mycket en 
aspekt hos objektet som hos subjektet. Marton (1992) skriver:

Ett problem erfars alltid av någon på ett visst sätt och det har ingen 
självständig existens. Ur ett icke-dualistiskt perspektiv finns det inte 
två världar; en verklig objektiv värld, skild från en subjektiv värld 
som består av mentala bilder. Det finns bara en värld, en riktig, exis
terande, värld som människor erfar och förstår på olika sätt. Denna 
värld är både objektiv och subjektiv samtidigt (s. 30).

Den fenomenologiske forskaren skall utgå från den omedelbart upp
levda verkligheten. Han/hon skall söka vara förutsättningslös och, i så 
stor utsträckning som möjligt, avhålla sig från att uttala omdömen om 
det omedelbart givna. Forskaren skall sedan göra en s.k. eidetisk re
duktion (grek. eidos = skepnad, idé) och se bort från den faktiska verk
ligheten, eller det tids- och rumsbestämda, där fenomenen framträder. 
Forskaren måste bortse från det tillfälliga för att nå fram till väsendet. 
Det handlar inte om att sätta in tingen i ett orsakssammanhang utan 
om att beskriva. På grundval av fenomenologins strävan att nå ”en 
omedelbar insikt i det som framträder eller visar sig, d.v.s. en åskåd
ning av fenomenen” (Österberg 1966, s. 39) har fenomenologin be
traktats som filosofisk grund för fenomenografin (Marton 1986).

Fenomenologins centrala begrepp ”livsvärld” har allt mer kommit 
att brukas inom fenomenografin framför begreppet ”omvärld” (Mar
ton, Dall’Alba öc Beaty 1993). Även fenomen som medvetande och



erfarande har, med referens till fenomenologin, fått alltmer utrymme 
inom den fenomenografiska traditionen (Marton 1994). Fenomenogra- 
fins koppling till fenomenologin, där erfarenheten av livsvärlden före
går allt annat, torde kunna associeras med brytningstiden mellan den 
andra och den tredje moderniteten. Fenomenografins intresse för livs
världen kan vara ett uttryck för ett förhållningssätt i meningsglappet 
mellan livsvärlden (lekmannens vardagsföreställningar) och system
världen (experternas fackförståelse) som bl.a. Jiirgen Habermas (1988) 
lyfter fram som ett karaktärsdrag i det moderna samhället'.

Även om fenomenologin kan betraktas som fenomenografins filo
sofiska grund emanerar den senare ur en närmast empirisk forsknings
tradition. Fenomenologin, betraktad som vetenskaplig metod, var med 
utgångspunkt från Husserl tänkt som ett alternativ till empirisk forsk
ning. Fenomenografin fick inledningsvis också influenser från gestalt- 
psykologisk teori och senare från kognitiv inlärningspsykologi. Här 
finns kopplingar till Jean Piaget, som beskrev barns olika sätt att upp
fatta skilda begrepp. Genom denna fokusering kardade han delar av 
”den uppfattade världen”, vilken är liktydig med fenomenografins be- 
skrivningsnivå. Marton pekar dock på att ett perspektivskifte förefal
ler ha skett hos Piaget då intresset förskjutits från utveckling av kun
skap (i betydelsen kunskap om olika aspekter av omvärlden) till intel
lektuell utveckling (som generell företeelse) (Marton 1978, 1981).

Den fenomenografiska undersökningen

Den fenomenografiska intervjun kännetecknas av öppen frågemetod 
och djupintresse. Den öppna frågan innebär att målet med intervjun 
är att avtäcka intervjupersonens sätt att avgränsa och behandla ett 
visst innehåll. Djupintresset karakteriseras av att intervjuarens upp
gift primärt är att avtäcka innehåll som inte är synliga eller som tidi
gare inte explicit tematiserats av intervjupersonen (Kroksmark 1987). 
De frågor som inledningsvis ställs är ofta desamma i samtliga inter
vjuer som behandlar ett och samma fenomen. Genom intervjufrågor
na, som fortsättningsvis kan vara olika till sin karaktär, söker forska
ren nå en förståelse av intervjupersonens uppfattningar av undersök- 
ningsfenomenet. Michael Uljens (1989) uppmärksammar i detta sam
manhang svårigheten i att tala om samma fenomen och samma inne
börd av fenomenet. En intervjuperson kan i en och samma intervju 
referera till olika fenomen, olika aspekter av samma fenomen eller på 
olika sätt till samma fenomen. Utifrån intervjumaterialet formuleras



sedan kvalitativt skilda kategorier vilka representerar skilda sätt att 
uppfatta forskningsfenomenet.

Arbetsgången i den fenomenografiska undersökningen kan, en
ligt Sverker Lindblad (1983, s. 29-30), sammanfattas enligt följande:

1. Val av fenomen och formulering av frågor med vars hjälp man 
hoppas erhålla utsagor om fenomenet i dess olika aspekter.

2. Val av intervj upersoner - cirka 20-40 stycken - och genomförande 
av intervjuer, som ofta är ganska långa, där man söker förvissa sig om 
att de intervjuades uppfattningar kommer fram.

3. Analys av ordagrant utskrivna intervjuer där man utifrån utsagorna i 
materialet med induktiv ansats söker få fram kvalitativt skilda beskriv- 
ningskategorier. Analysen bygger på komparationer mellan olika utsa
gor för att finna särskiljande respektive gemensamma drag hos dem.

4. Det eftersträvade resultatet av analyserna - beskrivningskategorier- 
na - formuleras så tydligt som möjligt.

5. Beskrivningskategoriernas hållbarhet prövas, oftast genom att en 
oberoende bedömare fördelar utskrifterna från intervjuer med olika 
personer över de olika kategorierna.

6. Resultaten av undersökningarna rörande det aktuella fenomenet redo
visas. I denna redovisning presenteras fenomenet, beskrivningskategorier- 
na, relationerna mellan beskrivningskategorierna samt prövningen av dem.

DeKONTEXTUAKISERING I DEN FENOMENOGRAEISKA UNDERSÖKNINGEN

Variationerna uppfattningarna emellan brukar således beskrivas genom 
s.k. beskrivningskategorier. Marton (1978) menar att när vi hävdar att 
någon uppfattar något på ett särskilt sätt, underförstår vi att det vi säger 
är en lämplig beskrivningskategori. Marton (1978) skriver:

Om beskrivningskategorin är ny så har vi alltså fått fram två typer av 
resultat. Vi har dels upptäckt en beskrivningskategori och vi har dels 
funnit att den är tillämplig i det aktuella fallet. Dessa två resultat 
förutsätter varandra; om vi inte har någon beskrivningskategori så 
kan vi inte säga att den existerar och om den inte är tillämplig så kan 
vi inte säga att den är en beskrivningskategori. Vi finner alltså be
skrivningskategorin i ett konkret sammanhang, men när vi väl har



funnit den, lyfter vi ut den ur detta sammanhang och betraktar den 
som ett instrument för analys av andra konkreta fall (s. 23).

Härigenom kan man skilja tankeformer från enskilda individer. I en
lighet med ett fenomenografiskt perspektiv associeras tankeformer 
med ett överindividuellt system. Tankeformerna inte bara uppträder, 
utan uppkommer också hos olika människor på skilda platser vid skilda 
tidpunkter. Återkommande karaktärsdrag i människors förhållande 
till sin omvärld antar fenomenograferna har sin motsvarighet i åter
kommande tankeformer i deras tänkande. Detta innebär att man, inom 
fenomenografin, menar att tankeformer inte hör till enskilda indivi
der utan att de, i fall som är oberoende av varandra, kan ligga till 
grund för, eller inkluderas i, de tankemönster som olika människor 
utvecklar (Marton 1978). Här beskrivs, vad vi skulle kunna kalla, en 
dekontextualisering. Uppfattningen skiljs från den eller de individer 
som varit bärare av uppfattningen. Den betraktas snarare som ett 
uttryck för en kollektiv tankeform än en individuell representation.2

Fenomenografins forskningsobjekt

Barbro Strömberg (1997) menar att fenomenografin eller fenomeno- 
grafisk forskning vanligtvis har beskrivits utifrån dess huvudsakliga 
forskningsobjekt, uttryckt i termer av innehåll. I det sammanhanget 
har fenomenografin karakteriserats utefter tre utvecklingslinjer: (i) 
Den första linjen fokuserade begreppet inlärning som sådant och de 
mer allmänna aspekterna knutna till detta begrepp, (ii) den andra har 
inriktats mot det egentliga ämnesinnehållet som undervisningen och 
inlärningen omfattar, (iii) den tredje har kallats ”ren” i den bemärkel
sen att det finns ett eget kunskapsintresse i att beskriva hur männi
skor uppfattar skilda aspekter eller fenomen av sin omvärld (Marton 
1986). Emedan lärares uppfattningar av sitt arbete med LTG utgör 
föreliggande undersöknings forskningsproblem, torde min undersök
ning närmast relatera till den sistnämnda gruppen.

Att uttrycka forskningsobjektet i termer av innehåll anknyter till 
resonemanget ovan om uppfattningar som kollektiva tankeformer och 
uppfattningen av tankeformerna som överindividuella system. Hassel
gren och Beach (1996) beskriver fenomenografin på ett annat sätt. 
Uppfattningar som genereras vid fenomenografisk forskning existerar 
inte i sig, utan finns alltid inbäddade i en bestämd mänsklig diskurs 
inom vilken de kan förstås. Uppfattningarnas ursprung kan sökas i oli



ka diskursiva sammanhang. Hasselgren och Beach presenterar fem olika 
kontexter som gett upphov till skilda diskurser: experimentell, diskur
si v, naturalistisk, hermeneutisk samt fenomenologisk kontext.

Uppfattningar och kontextualisf.ring

Det synsätt som Hasselgren &c Beach (1996) aktualiserar associerar 
till det s.k. sociokulturella perspektiv som bl.a. Roger Säljö behandlar. 
Säljö (1996) skriver:

We think, feel and live with and through language, we do experience 
objects or things as they are in any absolute sense; we experience them 
as sociocultural products used for some purposes and talked about in 
specific manners (s. 31-32).

Säljö (1996) skriver vidare:

In my opinion, and with my limited understanding, the exciting enter
prise of phenomenography would profit a lot from taking more seriously 
the idea of discourse as formulated within different theoretical tradi
tions, and focus less on content as purely “mental” (s. 32).

Det sociokulturella perspektivet, som Säljö applicerar på lärande, tar 
sin utgångspunkt dels i samspelet mellan kollektiva resurser för tän
kande och handling, dels i individens lärande. Världen fungerar olika 
i skilda miljöer. Fysiska och intellektuella redskap medierar (förmed
lar) verkligheten. Medieringen innebär att vårt tänkande och våra 
föreställningsvärldar är framvuxna ur vår kultur och dess intellektu
ella och fysiska redskap. I enlighet med det sociokulturella perspekti
vet uppfattas språkliga uttryck inte enbart som neutralt betecknande 
av en endimensionell omvärld. Språklig interaktion kan inte bara ses 
som att vi utbyter färdigkodade budskap (Säljö 2000).

Det sociokulturella perspektivet hos Säljö visar på, liksom Has
selgren &c Beach (1996), svårigheten i att hävda att uppfattningar, 
som genereras i den fenomenografiska studien, existerar i sig utan 
kontextuella bestämningar. Detta aktualiserar dels frågan om ett s.k. 
andra ordningens perspektiv5 dels dekontexualiseringens roll i den 
fenomenografiska undersökningen. Det sistnämnda kan relateras till 
såväl intervjusituationen som beskrivningskategorierna som resultat 
av den fenomenografiska forskningsuppgiften.



Fenomenograferna söker, vilket framgått ovan, kvalitativt skilda 
uppfattningar. Man söker karakterisera olika uppfattningar som in
tervjupersonerna har av det undersökta fenomenet. Genom intervjun 
skall uppfattningarna synliggöras. Med referens till det sociokultu- 
rella perspektivet är denna process långt ifrån oproblematisk. Inter- 
aktionen får i detta perspektiv en framträdande plats. När interak- 
tionens betydelse aktualiseras blir det relevant att betrakta intervjun 
som en social handling som sker i en specifik situation mellan inter
vjuare och intervjuperson. Varken intervjuare eller intervjuperson kan 
då uppfattas som neutral, vilket torde vara eftersträvansvärt i feno- 
menografin. Vi konfronteras snarare med en värld som vi tvingas 
tolka för att kunna agera i. Vår handling består av möten med situa
tioner i vilka vi handlar, och handlingarna bygger på vad vi värderar, 
uppfattar och tolkar. Hur vi handlar är ett resultat av hur vi uppfat
tar situationen, exempelvis intervjun, vilken i sin tur inverkar på in- 
teraktionen människor emellan.

Den interaktion som framträder i beskrivningen av ett sociokultu- 
rellt perspektiv leder oss till den s.k. symboliska interaktionismen som 
kan associeras med George Herbert Mead (1976/1934) och Herbert 
Blumer (1969). Mead skilde mellan djurens relationer och människans, 
handlingar. Handlingarna förutsätter medvetande, vilket är specifikt 
för människan. Hon är den enda varelse som kan vara både subjekt 
och objekt för sina handlingar, d.v.s. både uppleva fenomenet och vara 
medveten om upplevelsen. Att människan inte bara har medvetande 
om andra objekt i omgivningen utan även har medvetande om sig själv 
som objekt, gör att hon kan reflektera över sig själv. Självmedvetandet 
grundar sig på den enskildes förmåga att inta samma attityd gentemot 
sig själv som andra människor har gentemot henne. Detta, för männis
kan unika, medvetande är inget vi föds med. Vi utvecklar det i interak
tion med andra människor. Medvetandet kan betraktas som en social 
produkt som uppkommer genom kommunikation - en konversation med 
gester i en social process eller i ett socialt erfarenhetssammanhang. 
Kommunikationen sker således inte genom medvetandet.

I enlighet med den symboliska interaktionismen handlar männis
kan utifrån den mening olika företeelser har för henne. Meningen 
kan härledas ur den sociala interaktion som förändras av situationen 
i vilken den pågår. Våra handlingar består av möten med situationer 
i vilka vi handlar; handlingarna bygger på vad vi värderar, uppfattar 
och tolkar. Hur vi handlar kan sägas vara ett resultat av hur vi upp
fattar situationen. På vilket sätt situationen sedan definieras, av den 
som utför en handling, har inverkan på om och hur handlingen ge



staltar sig. Samhällslivet kan enligt Blumer (1969) sägas bestå av 
handling och erfarenhet hos människor som just möter situationer.

Med referens till såväl ett sociokulturellt som ett symboliskt inter- 
aktionistiskt perspektiv torde det inte vara möjligt att tala om uppfatt
ningar i sig eller att, i den fenomenografiska undersökningen, bortse 
från den historiska, kulturella och sociala kontext i vilken vårt medve
tande formas. Uppfattningen är, i enlighet med de berörda perspekti
ven, en produkt av en interaktion i en specifik situation som ingår i en 
vidare samhällskontext. Dekontexualiseringen av uppfattningarna, i 
de av fenomenografen formulerade beskrivningskategorierna, blir följ
aktligen problematisk när den utgöra en slutpunkt. För att förstå utfal
let av analysen torde det vara rimligt att söka återknyta de uppfatt
ningar som karakteriseras av beskrivningskategorierna till den kon
text i vilken de formats. Att uppfattningen, hos fenomenograferna, sna
rare betraktas som ett uttryck för en kollektiv tankeform, än en indivi
duell representation, torde också kunna utgöra en förutsättning för en 
kontextualisering. Det kan förstås mot bakgrund av att den kollektiva 
tankeformen i sig representerar en kontextualisering, till skillnad från 
den individuella representationen. En följd av detta resonemang torde 
vara att när fenomenograferna inte knyter uppfattningen till individen 
är utrymmet för en kontextualisering större än i det motsatta fallet.

Den bild som här har givits av kontextualiseringens betydelse inne
bär att den analys, som i detta sammanhang presenteras, inte själv
klart bör ha sin slutpunkt i presentationen av de s.k. beskrivningskate
gorierna. Det torde vara rimligt att söka kontextualisera de uppfatt
ningar som kommer till uttryck genom beskrivningskategorierna. Det 
innebär att kapitlet ”Lärarna - samhället och skolan” skall ses som ett 
försök till att karakterisera den kontext i vilken lärarna agerar i egen
skap av såväl samhällsmedlemmar som skolaktörer. Att med hjälp av 
ett s.k. toulminskt perspektiv tolka resultatet av den fenomenografiska 
analysen utgör också en ansats till kontextualisering.

Intervjuundersökningens genomförande

I detta avsnitt beskriver jag undersökningens olika steg. Här berörs 
intervjuförberedelser, val av undersökningspersoner, genomförande 
av intervjuer och databearbetning samt analys. Men först diskuterar 
jag intervjuarens roll utifrån de två olika metaforer som Steinar Kva- 
le (1997/1996) har formulerat. Även aspekter av den kvalitativa forsk- 
ningsintervjuns karaktärsdrag fokuseras innan de olika faserna i stu
dien presenteras.



Intervjuaren som malmletare visavi resenär

Genom s.k. kvalitativa forskningsintervjuer har jag samlat in forsk
ningsinformation i form av lärares uppfattningar av sitt arbete med 
Läsning på Talets Grund. Att arbeta med intervjuer är naturligtvis 
ingen oproblematisk process. Initialt torde det därför vara fruktbart 
att reflektera över vilken roll intervjuaren intar. Kvale (1997/1996) 
resonerar om två kontrasterande metaforer för intervjuaren. I den 
första metaforen karakteriseras intervjuaren som malmletare. Kun
skapen uppfattas här som en begravd metall och malmletaren (inter
vjuaren) bringar den värdefulla metallen i dagen. Kunskapen ligger 
och väntar i den intervjuades inre på att bli upptäckt, ofördärvad av 
malmletaren. I den andra metaforen betraktas intervjuaren som rese
när. Kvale (1997/1996) skriver:

Resenären utforskar landets många regioner, strövar fritt omkring, i okänt 
territorium eller efter karta. Resenären kan också medvetet söka upp spe
cifika platser eller ämnen genom att följa en metod, med den ursprungli
ga grekiska innebörden: ”en väg som leder till målet”. Intervjuaren vand
rar runt med de lokala invånarna, ställer frågor som får dem att berätta 
historier om sina livsvärldar, samtalar med dem, i den ursprungliga latin
ska innebörden av konversation: ”vandra tillsammans med”.

Vad reseskildraren hör och ser beskrivs kvalitativt och rekonstru
eras som historier som skall berättas för intervjuarens egna landsmän 
och kanske också intervjuarens vandringskamrater. De möjliga inne
börderna av de ursprungliga berättelserna skiljs ut och utvecklas ge
nom resenärens tolkningar; berättelserna formas om till nya berättel
ser som övertygar genom sin estetiska form och får giltighet genom sin 
inverkan på lyssnarna (s. 12).

Den resa som Kvale beskriver leder kanske inte bara till ny kunskap 
utan även till att resenären förändras. Resan kan ge upphov till en 
reflektionsprocess som kan ge intervjuaren en förändrad självförstå
else och blottlägga värden och vanor som har tagits för givet.

Kvale menar att metaforerna representerar olika föreställningar om 
kunskapsbildning. Malmletarmetaforen speglar en i modern samhälls
vetenskap vanlig föreställning om att kunskapen är given. Resenärme
taforen kan relateras till en postmodern4, konstruktiv kunskapssyn som, 
enligt Kvale, leder till ett samtalsperspektiv på samhällsforskning.

Mot bakgrund av det resonemang som tidigare har förts om feno- 
menografin i relation till det sociokulturella och det symboliskt inter- 
aktionistiska perspektivet pekar mycket i riktning mot att det, i denna 
studie, är högst relevant att tala i termer av intervjuaren som resenär.



Att fånga beskrivningar av den intervjuades livsvärld

Kvale (1997/1996) söker karakterisera den kvalitativa forskningsin- 
tervjuns olika aspekter. Han skriver att syftet med forskningsintervjun 
är att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 
de beskrivna fenomenens mening. Genom intervjun söks nyanserade 
beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld. Man 
eftersträvar beskrivningar av specifika situationer och handlingar, inte 
allmänna åsikter. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade 
fenomen istället för att komma med färdiga kategorier. Intervjun foku
serar bestämda teman. Den är varken strängt strukturerad med stan
dardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. Intervjupersonens, ibland 
mångtydiga, yttranden kan spegla motsägelser i den värld vederbö
rande lever i. Intervjun kan leda till nya insikter, och intervjupersonen 
kan under intervjuns gång komma att förändra sin beskrivning av ett 
visst tema. Det är också rimligt att anta att olika intervjuare kan få 
den intervjuade att göra olika uttalanden om samma tema, beroende 
på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun. 
Kvale pekar också på att den kunskap som erhålls i en intervju fram
bringas genom det mellanmänskliga samspelet i situationen.

Fokuseringen på intervjupersonens livsvärld, i den kvalitativa 
forskningsintervjun, refererar till fenomenologin där det är vardags- 
världen, den värld som vi lever och arbetar i, som fångar intresset. 
Den kvalitativa intervju som Kvale (1997/1996) diskuterar refererar 
också till ett postmodernt tänkande. Den kunskap som frambringas i 
intervjun relaterar till olika aspekter av en postmodern kunskapspro
duktion'’. Utifrån en sådan aspekt karakteriseras kunskap som sam
tal. Forskningsintervjun bygger på samtalet som en väg till kunskap. 
Kunskap har, i detta sammanhang, också en narrativ karaktär. Kun
skapen uppfattas vidare som kontext. Intervjun sker i ett mellanmänsk- 
ligt sammanhang och innebörder av intervjuutsagorna är beroende 
av kontexten. Det betyder att kunskap som förvärvas i ett samman
hang inte automatiskt kan överföras till ett annat. I ett postmodernt 
förhållningssätt framhålls att kunskapen är relationell och struktu
rell. Kunskapen finns i relationen mellan människan och världen. De 
senare aspekterna av en postmodern kunskapsproduktion återknyter 
till såväl det symboliskt interaktionistiska som det sociokulturella 
perspektivet, där intervjun kan betraktas som en social handling som 
sker i en specifik situation mellan intervjuare och intervjuperson.



Forskningsintervjun

Genom den s.k. kvalitativa forskningsintervjun sökte jag beskrivningar 
av undersökningspersonernas uppfattningar i avsikt att tolka det aktuel
la fenomenets innebörder. I enlighet med Kvale (1997/1996) har forsk
ningsintervjun, i detta arbete, varit halvstrukturerad, d.v.s. varken ett 
öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Intervjuerna 
genomförde jag med utgångspunkt från en intervjuguide som koncentre
rades till, för problemformuleringen, centrala teman. Ett första tema ut
gjordes av s.k. faktauppgifter om lärarna själva. Frågor av detta slag 
ställdes mot bakgrund av att vi inte kan utgå från att alla lärare har 
samma utbildning eller samma yrkessituation. Det andra temat fokuse
rade frågor om lärarnas arbete med Läsning på Talets Grund. Tanken 
med frågorna var att försöka fånga hur lärarna hade funderat och gått 
till väga i sitt LTG-arbete. Det tredje temat avsåg förutsättningar, influ
enser och problem i LTG-arbetet. Dessa frågor handlade om lärarnas 
funderingar och överväganden gällande LTG-verksamheten. Som grund 
för utarbetandet av intervjuguiden gjorde jag en gruppintervju med lä
rare som arbetade aktivt med Läsning på Talets Grund. Syftet med inter
vjun var att få en övergripande inblick i hur lärarna resonerade om sitt 
arbete, vilket kunde skapa förutsättningar för att formulera en mer kva
lificerad intervjuguide. En betydelsefull hjälp i utformandet av intervju
guiden var naturligtvis också att jag hade tagit del av ALF-projektets 
analyser av LTG som lärarledd försöksverksamhet och hur man inom 
projektet hade utformat sina intervjufrågor.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för bearbetning 
och analys spelade jag in samtliga tjugo forskningsintervjuer på ljud
band. Intervjuerna tog mellan 60 och 90 minuter. Till övervägande del 
gjorde jag intervjuerna på respektive lärares arbetsplats. Ett fåtal in
tervjuer genomfördes hemma hos intervjupersonerna. Att företrädes
vis göra intervjuerna på skolorna motiveras av att intervjupersonerna 
då fick vara i en miljö de själva var bekanta med. Ett annat motiv var 
att det torde underlätta för dem att inte behöva ta tid i anspråk till att 
bege sig någon annanstans för att bli intervjuade. Att primärt göra 
intervjuerna på arbetsplatserna, istället för exempelvis hemma hos in
tervjupersonerna, skall även förstås som ett uttryck för hänsyn till de 
intervjuade lärarnas integritet. Inför respektive intervju informerade 
jag muntligt intervjupersonerna om forskningsprojektet - dess syfte 
och tillvägagångssätt. Därigenom avsåg jag att göra intervjupersoner
na införstådda med vad deras medverkan skulle innebära och ge dem, 
om de så ville, möjlighet att fundera över sina uppfattningar av LTG 
inför vårt möte. I samband med själva intervjun belystes åter innebor-



der av projektet, och särskilt forskningsintervjun. Intervjupersonerna 
fick då också den skriftligt formulerade intervjuguiden. Jag övervägde 
att skicka ut intervjuguiden innan intervjun skulle äga rum. Att jag 
valde att inte göra det skall förstås mot bakgrund av att jag inte ville 
att lärarna skulle känna sig tvungna att förbereda sig eller att de skulle 
känna sig tvungna att ”kunna” svara på mina frågor.

Val av undersökningspersoner

När man inom ALF-projektet valde undersökningspersoner var ett ur
valskriterium att intervjupersonerna skulle arbeta ”i enlighet med LTG- 
metodens anvisningar”. För att komma ifråga i studien skulle under
sökningspersonerna även i någon form ha dokumenterat sitt arbete. 
Då LTG kan antas ha förändrats sedan det tidiga 1980-talet var det 
förstnämnda kriteriet vanskligt. I dagsläget torde det även vara högst 
få lärare som skriftligt dokumenterar sitt arbete. Liksom inom ALF- 
projektet var det, i denna undersökning, viktigt att finna intervjuperso
ner som hade sitt LTG-arbete aktuellt. För att nå lärare med sådana 
aktuella erfarenheter rekryterade jag undersökningspersonerna bland 
medlemmarna i den s.k. LTG-föreningen. Den organiserar sedan slutet 
av 1970-talet lärare som i sitt arbete relaterar till Läsning på Talets 
Grund. En del av intervjupersonerna har arbetat med LTG sedan 1970- 
talet, andra är yngre lärare som tagit examen på 1990-talet. Jag har 
således sökt undersökningspersoner med såväl lång som kortare erfa
renhet av LTG. Men jag har sett det som betydelsefullt att samtliga 
lärare i undersökningen har haft några års LTG-erfarenheter. Efter
som föreningsmedlemmarna finns på många platser i landet har under
sökningspersonerna rekryterats i såväl storstad som mindre städer. 
Genom LTG-föreningen fick jag först kontakt med några medlemmar 
som uppfyllde mina urvalskriterier. Via mina första intervjupersoner 
fick jag sedan kontakt med nya undersökningspersoner; och genom 
dem kom jag i kontakt med ytterligare personer. Mitt urvalsförfarande 
kan således beskrivas utifrån principen ”ringar på vattnet”. Flertalet 
av dem som tillfrågades om att intervjuas samtyckte. I de fall man har 
avböjt har det företrädesvis varit fråga om tidsbrist.

Beskrivning av undersökningsgruppen

Samtliga tjugo intervjupersoner var kvinnor. Det innebär inte att det 
inte finns några män i LTG-föreningen men de är väldigt få. Undersök



ningspersonerna var verksamma i en storstad, i en mellanstor stad och 
i en småstad samt på landsbygden. Lärarna var födda på 1940-, 50-, - 
60- och 70-talet. I undersökningsgruppen fanns såväl personer som varit 
lärare under hela sin yrkesverksamma tid som de som tidigare haft 
andra typer av yrken. De intervjuade var lågstadie-, mellanstadie-, 
special- samt 1-7 lärare. Majoriteten arbetade med barn i de lägre 
åldrarna. Flera av personerna hade också innehaft lärartjänster som 
de inte hade formell utbildning för, exempelvis speciallärartjänst. Un
gefär halva gruppen hade gått olika typer av fortbildningskurser såväl 
universitetskurser som studiecirklar. Kurserna har spänt över flera sam
hällsvetenskapliga ämnen men har också specifikt gällt läs- och skriv
utveckling. Några lärare har exempelvis gått en LUS-kurs där det s.k. 
läsutvecklingsschemat stått i fokus. Kontakten med LTG och LTG-för- 
eningen har för en del lärare skett redan på lärarutbildningen. Andra 
har kommit i kontakt med verksamheten via kurser eller studiecirklar. 
Några personer har mött LTG via sina kolleger. Flera av de intervjua
de har någon gång under sin lärartid varit aktiva medlemmar i LTG- 
föreningen. Samtliga var vid intervjutillfället föreningsmedlemmar.

Karakteristik av LTG-förf.ningens verksamhet

1979 bildades LTG-föreningen. Den initierades av Ulrika Leimar till
sammans med några lärare i Stockholmsområdet. Föreningen orga
niserar idag ca 400 medlemmar i hela Sverige. Medlemmarna är verk
samma inom förskola, grundskola och gymnasium; men majoriteten 
av medlemmarna arbetar inom grundskolans tidigare år. LTG-fören- 
ingens uppgift är att sprida det pedagogiska synsätt som Läsning på 
Talets Grund (LTG) representerar och samtidigt vara ett forum för 
lärare som vill utveckla ett elevcentrerat arbetssätt. Föreningen vill 
nå sitt syfte bl.a. genom att:

- stimulera anordnandet av kursen, seminarier, konferenser och studiebesök,
- utge ett medlemsblad,
- verka för att LTG skall ingå i grundutbildning och fortbildning för lärare,
- stimulera och granska forskning och informera om forskning som
berör LTG,
- granska och kritiskt bedöma samt informera om läromedelsförlags
hantering av läromedel som marknadsförs i anslutning till LTG
(Stadgar för LTG-föreningen fr.o.m. den 14 oktober 1995).



Sedan 1979 har LTG-föreningen således givit ut ett medlemsblad. 
Medlemsorganet har kommit, och kommer alltjämt, ut två gånger 
per år. Fr.o.m. nr 41 1998 används beteckningen medlemstidning fram
för medlemsblad. Man rapporterar där vad som har avhandlats vid 
föreningens vår- respektive höstmöte, och medlemmarna delar med 
sig av sina erfarenheter som lärare. Det handlar om att delge varan
dra hur man resonerar och hanterar olika pedagogiska problem. Lä
rarna ger också varandra tips om relevant litteratur och rapporterar 
om deltagande i konferenser och symposier. I tidningen refereras och 
diskuteras också forskning som berör och influerar arbetet med LTG.

I jämförelse med medlemsbladet förefaller tidningen vara en mer 
utåtriktad produkt. Tidningen har en enhetlig layout och en tydligare 
struktur än medlemsbladet. I medlemsbladet kallades många av in
läggen för brev. Brevkaraktären signalerar att det som presenterats 
har varit avsett för internt bruk. När inläggen i tidningen utformas 
som artiklar förefaller det utåtriktade projektet också vara tydligare.

Intervjubearbetning och analys

Eftersom det i denna undersökning, liksom inom ALF-projektet, va
rit fråga om att karakterisera lärarnas uppfattningar - uppfattningar 
som är knutna till den pedagogiska praktiken - gjorde jag analyser
na av de tjugo intervjuerna i enlighet med den fenomenografiska 
forskningsansatsen.

I syfte att skapa förutsättningar för ett gynnsamt analysarbete trans- 
kriberades majoriteten av de inspelade intervjuerna. Ett par intervjuer 
skrevs inte ut i sin helhet p.g.a. dålig ljudkvalitet på bandinspelningarna. 
Intervjuerna skrevs ut av en person som i övrigt inte varit verksam inom 
undersökningens ram. Ambitionen har varit att intervjuerna skulle skri
vas ut ordagrant. 1 de fall intervjuerna har avvikit från intervjuns teman 
eller där intervjupersonerna har givit långa exemplifieringar, som inte 
tillfört speglingen av fenomenet något av intresse, har detta noterats i 
utskrifterna men resonemangen har inte transkriberats. För att under
lätta läsningen av utskrifterna har skiljetecken använts. I en tidigare in
tervjuundersökning skrev jag själv ut samtliga intervjuer. Jag blev på så 
sätt påtagligt bekant med materialet. Eftersom jag i föreliggande arbete 
själv inte har skrivit ut intervjuerna, har jag sökt kompensera det som 
jag befarar att jag har förlorat genom att flera gånger parallellt lyssna 
till bandinspelningarna och läsa utskrifterna.

Intervjuutskrifterna har sedan legat till grund för en karakteris
tik av lärarnas kvalitativt skilda uppfattningar av sitt arbete med



Läsning på Talets Grund. Med referens till den diskussion som Kvale 
(1997/1996) för, om intervjuaren som malmletare visavi resenär, skulle 
detta kunna tolkas som ett uttryck för synen på intervjuaren som 
malmletare. Sett utifrån den metaforen skulle man kunna hävda att 
jag har bringat läraruppfattningarna i dagen. Att så har varit fallet 
är svårt att argumentera för. Utgår vi istället från Kvales andra me
tafor skulle man kunna hävda att jag, som resenär, har ställt frågor 
som fått lärarna att berätta historier om sina livsvärldar och att jag 
har samtalat med dem i den ursprungliga latinska innebörden av kon
versation - ”att vandra tillsammans med”. Detta ger utrymme för 
att hävda att uppfattningarna istället konstitueras i samspelet mellan 
intervjuare och intervjuperson. Att interaktionen dem emellan har 
betydelse är nog ställt utom allt tvivel. Däremot är det inte lika själv
klart vilken betydelse den har. Givet är dock att det är jag som fors
kare som har benämnt uppfattningarna och formulerat de kvalitativt 
skilda beskrivningskategorierna. Genom bearbetning och analys av 
forskningsempirin gjorde jag en preliminär kategorisering. Efter in
hämtade synpunkter gick jag på nytt igenom min empiri, vilket ledde 
till att jag delvis förändrade benämningarna av beskrivningskatego
rierna. I resultatredovisningen gav jag också fler exempel på lärar- 
uppfattningar än i den preliminära presentationen.

Även om jag som intervjuare inte förbehållslöst kan tala om lä
rarnas egna uppfattningar, torde jag kunna försäkra mig om huruvi
da lärarna känner igen sig i de beskrivningskategorier som jag har 
formulerat. För att pröva detta, gällande såväl intervju- som med- 
lemsblads-/tidningsanalysen, och för att informera lärarna om min 
undersöknings preliminära resultat föreläste jag vid LTG-förening- 
ens årsmöte hösten 2002. Min tolkning av lärarnas respons var att 
mina reviderade beskrivningskategorier framstod som rimliga och 
relevanta. En konsekvens av min föreläsning var också ett initiativ 
till en studiecirkel med fokus på resultaten av min undersökning. Stu
diecirkeln för LTG-föreningens medlemmar har, med min medverkan, 
hållits under vintern 2003. Cirkeln har utgjorts av tre träffar där vi 
har diskuterat lärarnas arbete med utgångspunkt från en tillbaka
blick på Ulrika Leimars LTG, resultaten av min empiriska studie och 
implikationer av mina undersökningsresultat.

I kapitel 7 prövar jag, med utgångspunkt från min läsning av Ulrika 
Leimars texter om LTG (jfr Leimar 1972, 1974, 1976, 1977, 1978) och 
ALF-projektets analyser av LTG som lärarledd försöksverksamhet (jfr 
Hasselgren 1982a, 1982b, 1983; Lindblad 1994), möjligheten av ett s.k. 
toulminskt perspektiv som tolkningsverktyg. Att det i nämnda fall före



föll vara fruktbart att använda Stephen Toulmins perspektiv som tolk- 
ningsredskap tydde på att perspektivet även kunde vara användbart i 
tolkningen av resultaten i föreliggande arbete. Med hjälp av ett toul- 
minskt perspektiv sökte jag således, med utgångspunkt från de formule
rade beskrivningskategorierna av läraruppfattningarna, en förståelse av 
lärarnas förhållningssätt i relationen teori-praktik.

Genomförandet av analysen av debatten 
i LTG-föreningens medlemsblad/tidning

I detta avsnitt karakteriseras den del av studien som berör analysen 
av debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning. Det är här ak
tuellt att lyfta fram val av empiri och val av de frågor som har varit 
föremål för analys samt hur analysen har genomförts.

Vai. av empiri

Som tidigare nämnts har LTG-föreningen, under mer än tjugo år, givit ut 
ett medlemsblad/en tidning två gånger per år. Analysen av dessa publi
kationer antog jag skulle ge möjlighet att karakterisera en utveckling av 
undersökningspersonernas förhållningssätt i relationen teori-praktik. 
Analysen av medlemsbladen, sedermera medlemstidningarna, har givit 
perspektiv över tid medan analysen av intervjuerna med LTG-förening
ens medlemmar har givit en nuorientering med fokus på år 2000/2001.

Databearbetning och analys

I intervjuerna med medlemmar i LTG-föreningen fokuserade jag tre 
olika frågeområden. Inom det första området berördes faktauppgif
ter om de intervjuade lärarna. Det andra frågeområdet berörde be
skrivningar av lärarnas s.k. LTG-arbete, medan det tredje och sista 
frågeområdet handlade om förutsättningar, influenser och problem i 
LTG-arbetet. I föreliggande analys, av hur lärarna resonerar i LTG- 
föreningens medlemsblad/tidning, har jag sökt belysa det andra och 
det tredje frågeområdet. Analysen har, även här, skett med utgångs
punkt från den fenomenografiska forskningsansatsen där kvalitativt 
skilda uppfattningar har presenterats. Ett toulminskt perspektiv har, 
som tidigare nämnts, varit behjälpligt även i tolkningen av resultaten 
av denna analys.



Forskningsetisk BEDÖMNING

Inom projektets ram är det främst i förhållande till den aktuella data- 
insamlingsmetoden, intervjun, som den forskningsetiska problemati
ken aktualiseras. I de, av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet antagna, forskningsetiska principerna för vetenskapliga 
arbeten (HSFR 1990) framhåller man kravet på information - att 
forskaren skall informera dem som berörs av forskningen om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte, att det skall informeras om un
dersökningspersonernas roll i studien, samt klargöras vilka villkor 
som gäller för dem som medverkar i undersökningen.

I den information som undersökningspersonerna fick framgick 
det att mitt intresse i intervjustudien var riktat mot hur lärarna upp
fattade sitt LTG-arbete - hur den aktuella verksamheten framstod 
för dem. I detta sammanhang var det även betydelsefullt att peka på 
att det inte var de enskilda personernas uppfattningar som fokusera
des utan att det handlade om att lyfta fram de kvalitativt skilda upp
fattningar som lärarna gav uttryck för.

Detta förhållande kan också relateras till det, av HSFR poäng
terade, konfidentialitetskravet - att uppgifter om undersöknings
personer skall ges största möjliga konfidentialitet, och att person
uppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. 
Emedan intervjuerna kom att spelas in på ljudband, under förut
sättning att intervjupersonerna samtyckte, aktualiserades kravet på 
konfidentialitet. För att skydda uppgiftslämnarna kommer ljudban
den, med de inspelade intervjuerna, att förvaras på ett tillbörligt 
sätt vid den universitetsinstitution där forskningsprojektet har be
drivits. I samband med att bandinspelningarna transkriberades ak
tualiserades också konfidentialitetskravet. Varken intervjupersoner
nas eller skolornas namn har skrivits ut för att individskyddet skulle 
kunna vidmakthållas. Detta har också gällt i samband med rappor
teringen av undersökningens resultat. Att jag har gått tillväga på 
detta sätt skall inte uppfattas som att de intervjuade lärarna inte 
har förväntats kunna stå för sina uppfattningar. Men jag har, som 
tidigare nämnts, inte varit intresserad av de individuella uppfatt
ningarna utan av de kvalitativt skilda uppfattningarna i undersök
ningsgruppen. Det kan också, i samband med intervjun, vara svårt 
för intervjupersonen att ta ställning till om individskyddet är adek
vat. Problem uppstår också i de fall några intervjupersoner åbero
par kravet på konfidentialitet medan andra inte gör det.



I HSFR:s etikregler betonas vidare ett s.k. samtyckeskrav - att 
deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. För att undersökningspersonerna välgrundat skulle kunna 
ta ställning till sin eventuella medverkan i projektet fick de, förutom 
information om forskningsuppgiftens syfte, information om de fråge
ställningar som kom att tas upp vid intervjutillfället. Även om de feno- 
menografiska analyserna har underlättats av att intervjuerna spelats 
in på ljudband, har jag naturligtvis kalkylerat med att alla intervjuper
soner inte med nödvändighet skulle ge sitt samtycke till en bandinspel
ning. Det har också varit relevant att beakta att en undersökningsper
son, efter genomförd intervju, skulle kunna avböja att medverka i un
dersökningen. De insamlade uppgifterna kommer också att användas i 
enlighet med det s.k. nyttjandekrav et, vilket innebär att forskningsin
formationen endast förväntas vara tillgänglig för forskningsändamål.

Staffan Larsson (1993) menar att det kan finnas en konflikt mellan 
etik och validitet. Ett högt etiskt värde kan reducera andra kvaliteter i en 
studie genom att man blir tvungen att avstå från den bästa uppläggning
en eller att man inte kan belägga sina slutsatser med full tydlighet om 
undersökningspersonerna skall skyddas. För min undersöknings vidkom
mande kan detta förhållande ha givit upphov till svårigheter i att balan
sera mellan att å ena sidan vara så tydlig som möjligt i beskrivningar och 
analyser, och att å andra sidan ansvara för att undersökningspersonerna 
behandlas på ett, ur etisk synvinkel, försvarbart sätt. Detta forsknings- 
etiska problem kan exempelvis aktualiseras i samband med rapporte
ringen, när undersökningsgruppen skall karakteriseras, eller när det gäl
ler att tydliggöra de fenomenografiska analyserna med hjälp av inter
vjuutdrag. För att kunna hantera nämnda problem har jag eftersträvat 
att uppnå tydlighet i min framställning genom att uttömmande söka pre
sentera karaktärsdrag hos t.ex. undersökningsgruppen, men inte att ge 
exempelvis detaljerade personbeskrivningar.

Noter

1. Jfr beteckningen ”den andra moderniteten” i den analys som Toulmin (1995/ 
1990) presenterar.

2. Relationen mellan kontext och dekontext aktualiseras åter under rubriken Upp
fattningar och kontextualisering.

3. Jfr Falkner (1995) där fenomenografin diskuteras med utgångspunkt ifrån ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv. En slutsats av den förda diskussionen är 
att de uppfattningar som kommer till uttryck genom intervjun, i den fenomeno
grafiska ansatsen, kan beskrivas som kvalitativt skilda situationelit betingade



uppfattningar av ett fenomen. Detta föranleder att pröva möjligheten att tala i 
termer av ett s.k. tredje ordningens perspektiv.

4. Kvale (1997/1996) skriver:
Ett postmodernt perspektiv koncentrerar sig på det inbördes förhållandet 

i intervjun, på den sociala konstruktionen av verkligheten i intervjun, på 

intervjuns språkliga och interaktiva aspekter, inklusive skillnaderna mel

lan muntlig diskurs och skriven text, och framhäver de berättelser som 

konstrueras genom intervjun (s. 42).

5. Med hänvisning till Toulmin torde ”postmodern kunskapsproduktion” kunna 
referera till den s.k. tredje moderniteten.



Kapitel 7



Ett toulminskt perspektiv

SOM TOLKNINGSVERKTYG

Föresatsen att söka analysera lärares förhållningssätt i relationen 
teori-praktik är långt ifrån oproblematisk. I detta sammanhang åsyftar 
jag främst problematiken kring begreppsanvändningen. Är det frukt
bart att använda just begreppen teori respektive praktik? Finns det 
inte en risk att begreppsanvändningen skapar förutsättningar för en 
statisk analys och att möjligheterna till nya perspektiv därmed går 
förlorade? Den sistnämnda frågan bör nog besvaras jakande, vilket 
föranleder att betrakta teori och praktik just som relevanta under- 
sökningsfenomen snarare än som analysverktyg.

I kapitlet Relationen mellan teori och praktik uppmärksamma
des flera dikotomier som kan associeras med relationen teori-prak
tik. Det handlade om teori visavi praktik, praktisk kunskap visavi 
teoretisk kunskap, praktisering av teori visavi teoretisering av prak
tik. Detta kan förstås som uttryck för den andra moderniteten där vi 
resonerar och handlar som om nämnda dikotomier vore faktiskt exis
terande. Mot bakgrund av att mycket talar för att förhållandena var 
annorlunda under den första moderniteten torde det vara möjligt att 
vi, i den tredje modernitetens kontext, återknyter till den första mo
derniteten när vi resonerar och handlar.

John Dewey (1997/1916) diskuterar nämnda problematik i ter
mer av kontinuitet kontra dualism. Dewey berör motsättningen mel
lan empirisk och högre rationell kunskap. Den empiriska kunskapen 
hör samman med de vardagliga angelägenheterna. Den tjänar den 
vanliga människan och sätter hennes behov i praktisk förbindelse med 
den omedelbara omgivningen. Sådan kunskap är, menar Dewey, ned
värderad och föraktad. Rationell kunskap anses däremot beröra verk
ligheten på ett slutgiltigt intellektuellt sätt. Den är något att sträva 
efter för dess egen skull och något som når sin slutpunkt i en rent 
teoretisk insikt, utan att degraderas genom att tillämpas på de mänsk
liga förhållandena. Dewey (1997/1916) skriver:

Filosofiskt sett rör sig distinktionen mellan det partikulära och det 
universella. Erfarenheten är summan av mer eller mindre isolerade 
enskildheter som man måste lära känna var och en för sig. Förnuft 
behandlar det universella, generella principer och lagar ovanför virr- 
varret av konkreta detaljer. I det pedagogiska kondensatet utgår man



från att eleven å ena sidan måste lära sig massor av specifik informa
tion där varje punkt står för sig själv och å andra sidan bekanta sig 
med ett antal lagar och generella relationer (s. 388).

Dewey diskuterar vidare dualismen mellan aktiv och passiv kunskap 
och motsättningen mellan förnuft och känsla. Dewey skriver:

Känslorna betraktas som rent privata och personliga; de har inget att 
göra med den rena intelligensens insats för att begripa fakta och san
ningar, möjligtvis med undantag av en enda känsla - den intellektuel
la nyfikenheten. Förnuftet är ett rent ljus och känslorna är störande 
hetta. Förnuftet vänder sig utåt efter sanningen medan känslorna vän
der sig inåt för att begrunda egna framgångar och bakslag (s. 389).

Utifrån sin kritik skriver Dewey (1997/1916) att eftersom demokrati 
i princip står för fritt och ömsesidigt utbyte och för social kontinuitet 
måste den på motsvarande sätt utveckla en kunskapsteori, som i kun
skap ser den metod, genom vilken en erfarenhet görs tillgänglig ge
nom att ge vägledning och mening åt andra erfarenheter.

Dessa dualismer som Dewey diskuterar kan relateras till de di- 
kotomier som blev framträdande i den s.k. andra moderniteten. Ex
empel på sådana motsättningar var den mellan livsvärld och system
värld och den mellan manuellt och intellektuellt arbete. Distinktionen 
mellan det partikulära och det universella, i Deweys karakteristik av 
dualismen mellan empirisk kunskap och högre rationell kunskap, re
fererar också till den beskrivning Stephen Toulmin (1995/1990) ger 
av förskjutningen från den första till den andra moderniteten.

Bengt Molander (1996) karakteriserar en skiljelinje mellan en teore
tisk och en praktisk kunskapstradition. Den västerländska teoretiska 
kunskapstraditionen utmärks, i enlighet med Molander, av en dualism 
subjekt-objekt. Kunskap är kunskap om något från subjektet avskilt. En 
tillämpning uppfattas som ett separat moment - man kan ha kunskap 
utan att kunna tillämpa den. Inom ramen för denna tradition ryms vida
re övertygelsen att kunskap avspeglar eller avbildar verkligheten. Man 
är övertygad om att kunskap kan formuleras i ord och matematiskt språk. 
Ett ytterligare karaktärsdrag inom denna tradition är evighetslängtan 
(parad med övertygelsen att den inte kan uppfyllas). Den praktiska kun
skapstraditionen, vilken enligt Molander aldrig har funnits som en 
samlad tradition, utmärks av ett mer eller mindre starkt avståndsta
gande från dualismen. Den bygger på deltagande och dialog med 
andra människor. I kunskapen ingår att leva med material, verktyg



etc. Här råder en enhet mellan kunskap och tillämpning. Utmärkan
de är vidare övertygelsen att kunskap i grunden är ”tyst”, även om 
ord och matematiskt språk många gånger är nyttiga hjälpmedel. Som 
ett karaktärsdrag i den praktiska kunskapstraditionen lyfter Molan
der till sist fram en förankring i levande traditioner.

Även om Molander (1996) skisserar en skiljelinje mellan en teo
retisk och en praktisk kunskapstradition pekar han på, utifrån vad 
jag kan förstå, en ömsesidighet mellan det teoretiska och det praktis
ka. I hans diskussion om den praktiska rationaliteten, med utgångs
punkt från distinktionen mellan den s.k. tekniska och den praktiska 
rationaliteten, kommer detta till uttryck.

Den s.k. tekniska rationaliteten ligger, enligt Molander, i linje med 
den teoretiska kunskapstraditionen. I den tekniska rationaliteten fö
refaller det också ske en värdering av det praktiska kontra det teore
tiska. Detta kommer till uttryck hos Donald A Schön (1987) som menar 
att teknisk rationalitet vilar på en objektivistisk syn på relationen 
mellan den kunniga praktikern och den verklighet hon/han känner, 
d.v.s. uppfattningen att fakta är vad de är och att sanningen är test
bar med referens till fakta. Praktikern kan då sägas komma i andra 
hand och bygga på eller tillämpa faktabaserade sanningar.

I den s.k. praktiska rationaliteten lyfter man fram vikten av att 
kunna hantera problematiska situationer. Men i detta sammanhang 
är det inte fråga om problemlösning i den tekniska rationalitetens 
mening. Schön (1983) skriver:

From the perspective of Technical Rationality, professional practice is 
a process of problem solving. Problems of choice or decision are sol
ved through the selection, from available means, of the one best suited 
to established ends. But with this emphasis on problem solving, we 
ignore problem setting, the process by which we define the decision to 
be made, the ends to be achieved, and the means, which may be cho
sen. In real-world practice, problems do not present themselves to the 
practitioner as given. They must be constructed from the materials of 
problematic situations, which are puzzling, troubling, and uncertain.
In order to convert a problematic situation to a problem, a practitioner 
must do a certain kind of work. He must make sense of an uncertain 
situation that initially makes no sense (s. 39-40).

Tankegången kring de s.k. problematiska situationerna, som associe
ras med en praktisk rationalitet, återfinns också hos Dewey (1997/ 
1916). Men han talar å sin sida om sanna erfarenhetssituationer och 
om autentiska problem. Dewey skriver:



Undervisningsprocesserna blir till en helhet i den mån som de koncen
trerar sig på att åstadkomma goda tankevanor. Vi kan med rätta tala 
om ”tankemetoden”; men det är viktigare att ha i åtanke att tänkande 
är den bildande erfarenhetens metod. Metodens grunddrag är därför 
identiska med reflektionens grunddrag. De är, för det första, att eleven 
försätts i en sann erfarenhetssituation - det vill säga en framåtskridan
de verksamhet som han är intresserad av för dess egen skull. För det 
andra, att ett autentiskt problem utvecklas ur denna situation som en 
stimulans för tänkandet. För det tredje, att han får kunskaper och gör 
de observationer som behövs för att handskas med den. För det fjärde, 
att han kommer på lösningar vilka det är hans ansvar att utveckla 
metodiskt. För det femte, att han har möjlighet och tillfälle att pröva 
sina idéer genom att tillämpa dem, att göra deras innebörd tydlig och 
att själv upptäcka deras värde (s. 208).

Den bild som Molander (1996) ger av den teoretiska respektive den prak
tiska kunskapstraditionen pekar, som tidigare har noterats, på en klar 
skiljelinje traditionerna emellan. Men när distinktionerna mellan s.k. tek
nisk och praktisk rationalitet formuleras, framträder ett påtagligt ömse
sidigt förhållande mellan den teoretiska och den praktiska dimensionen. 
Med Molanders referens till s.k. problemgrundning hos Schön blev den
na ömsesidighet uppenbar. Och vi kunde även identifiera den i Deweys 
resonemang om sanna erfarenhetssituationer och autentiska problem, 
där tänkandet som den bildande erfarenhetens metod framträdde. Dessa 
betingelser torde peka på det problematiska med att, i en analys, arbeta 
med begreppen teori och praktik som skilda entiteter.

PÅ JAKT EFTER TOLKNINGSREDSKAP

I kapitlet Relationen mellan teori och praktik presenterade jag Toul- 
mins karakteristik av hur mönstren för handling och tanke föränd
rats. Han beskrev hur det på 1600-talet uppstod en vision om sam
hället som kom att prägla det västerländska tänkandet under mycket 
lång tid. Det var drömmen om det moderna samhället - drömmen om 
Kosmopolis. Renässansens fokusering på humanistiska frågor ställ
des åt sidan. Istället eftersträvades en logiskt exakt filosofi och sam
hällsvetenskap, fri från känslor och sentimentalitet. Toulmin (1995/ 
1990) menar att det i och med utvecklingen från den första moderni
teten till den andra skedde en rad förändringar i vårt sätt att handla 
och tänka. Förändringarna kan, enligt Toulmin, beskrivas i termer av 
förskjutningar från att det funnits utrymme för det enskilda, konkreta,



tidsbundna och lokala, till att betona det abstrakta, tidlösa och gene
rella. Han pekar också på att det, i dagens samhälle, finns möjlighe
ter till återerövringar av de tankesätt som var rådande i den första 
modernitetens samhälle.

Toulmin fångar på många sätt vad som sker i utvecklingen av det 
moderna samhället. Dikotomin teori-praktik kan beskrivas som ett 
uttryck för den andra modernitetens sätt att tänka och agera. Vad 
som idag sker på skolans arena, i detta fall hur lärares förhållnings
sätt gestaltar sig i relationen teori-praktik, torde vara uttryck för 
skeenden i ett samhälle på väg mot den s.k. tredje moderniteten. Det
ta öppnar för möjligheten att försöka nyttja Toulmins perspektiv även 
i min tolkning av resultaten av den fenomenografiska undersökning
en (jfr kapitel 6). Ett sådant perspektiv torde kunna ge utrymme för 
en mer kvalificerad förståelse av relationen teori-praktik, än i de fall 
undersökningsfenomenet också utgör begreppsliga redskap för ana
lysen och/eller tolkningen.

Även om lärares ageranden och resonemang, under det sena nit
tonhundratalet och det tidiga tvåtusentalet, sker i den andra moder
nitetens kontext är det långt ifrån självklart att deras förhållnings
sätt entydigt kan referera till denna. Det är inte omöjligt att lärarnas 
förhållningssätt i relationen teori-praktik i vissa avseenden kan rela
teras till den första moderniteten. Toulmins resonemang kanske där
med kan göra det möjligt att vidga perspektivet bortom en utveckling 
från praktiserad teori till teoretiserad praktik.

Lärares förhållningssätt visavi Toulmins perspektiv

Med utgångspunkt från mina läsningar, av Leimars texter om LTG 
(jfr kapitel 4) och det s.k. ALF-projektets analyser av LTG som lärar- 
ledd försöksverksamhet (jfr kapitel 5), avser jag att i det följande 
pröva att använda ett s.k. toulminskt perspektiv som tolkningsred- 
skap när det gäller att söka en förståelse av relationen teori-praktik. 
Med utgångspunkt från dessa erfarenheter ämnar jag reflektera över 
möjligheten att även nyttja Toulmins perspektiv i tolkningen av min 
forskningsempiri.

I den andra moderniteten sker, enligt Toulmin (1995/1990), en 
förskjutning från det muntliga till det skriftliga. Man bortser från 
alla frågor om argumentation - bland bestämda människor i vissa 
situationer gällande konkreta fall där olika saker står på spel - till 
förmån för bevis som kan skrivas ner och bedömas efter vad som står



skrivet. Förskjutningen från det muntliga till det skriftliga är, visavi 
lärarna, svår att identifiera mot bakgrund av att lärare företrädesvis 
kommunicerar muntligt; skriftlig dokumentation förekommer i betyd
ligt mindre omfattning. Med referens till lärares intellektuella posi
tion, som diskuterats i kapitlet ”Lärarna - samhället och skolan”, 
har argumentationen heller ingen given roll. Intellektuella strider lä
rare emellan, och mellan lärare och andra utbildningsaktörer, om vad 
som utmärker en välfungerande skola är svåra att finna. Det är såle
des knappast möjligt att lärarna kan sägas vara förankrade i ett in
tellektuellt fält i Pierre Bourdieus mening. Därmed är det rimligt att 
anta att argumentationen inte står högst på dagordningen.

Toulmin diskuterar också förskjutningen från det enskilda till det 
universella. Allmänna principer kom att få företräde framför de en
skilda fallen. I kapitlet ”Ulrika Leimars ansats till teoriförankring av 
LTG” synliggörs relationen mellan princip och fall, eller snarare en 
diskrepans mellan Leimars förhållningssätt (principen) och LTG-me- 
toden (fallet) (jfr kapitel 10). Sett utifrån Leimars LTG-presentatio- 
ner är förhållningssättet inte självklart ett perspektiv på läs- och skriv
inlärning, utan representerar snarare en människosyn. Dialogpeda
gogiken ger uttryck för en människosyn som överensstämmer med 
Leimars. Men när pedagogiken relateras till LTG som metod blir det 
svårt att känna igen den pedagogik som Paulo Freire (1972/1970) 
utvecklade. Dialogen, som princip, stämmer inte överens med dialo
gen i fallet LTG som metod.

Ett liknande förhållande gäller i fråga om LTG som kompensato
risk undervisning. Leimar menade ju att läraren har ett särskilt an
svar för de språkligt understimulerade eleverna, och att det var med 
tanke på dessa barn som hon utvecklade sin metod. Men det var inte 
givet, sett utifrån hennes texter, att metoden fungerade kompensato
riskt. Med referens till Jonma Vala Kristinsdöttir (1983), som under
sökte debatten i Lärartidningen under perioden 1974-1983, visade 
sig även bristen på överensstämmelse mellan metod och förhållnings
sätt i diskussionen mellan de som var positiva och de som var negati
va till LTG. Förespråkarna argumenterade företrädesvis utifrån all
mänpedagogiska aspekter medan motståndarna fokuserade läsmeto- 
diska argument (jfr kapitel 4).

Om vi definierar LTG-metoden som ett fall och Leimars förhåll
ningssätt som en princip är det inte möjligt, med utgångspunkt från 
Leimars texter, att säga att allmänna principer har fått företräde fram
för de enskilda fallen. Hos Leimar är såväl metoden som förhållnings
sättet närvarande. Men det finns ett glapp dem emellan.



Vidare uppmärksammar Toulmin förändringen från det lokala 
till det allmänna. Han skriver att i den andra moderniteten kom ab
strakta axiom att bli inne, medan konkret mångfald var ute. Även 
dessa uttryck för utvecklingen av det moderna samhället kan bidra 
till en förståelse av lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik.

I sina analyser av LTG som lärarledd försöksverksamhet gav Bi
örn Hasselgren (1982b) en bild av skolan som ett i det närmaste slu
tet system. Förutsättningar för skolverksamheten som låg utanför 
skolans ram fick ett mycket litet utrymme. Då samhället utanför sko
lan behandlades var det med så ospecifika benämningar som ”ut
vecklingens krav” och ”förändringar i tidsandan”. I detta samman
hang menade Sverker Lindblad (1994) att det, p.g.a. att kontexten 
kommer till uttryck i en så abstrakt form, skapades svårigheter för 
lärarna att analysera relationen skola-samhälle. Mera uppenbara 
kontextuella aspekter utgjordes av skolans närmiljö. En sådan aspekt 
kan uppfattas vara konkret i betydelsen synlig, men det är tveksamt 
om den kan bidra till en fördjupning av lärarnas förståelse av sam
spelet mellan skola och samhälle. Dessa exempel, från Hasselgrens 
och Lindblads analyser av lärarledd försöksverksamhet i början av 
1980-talet, torde kunna sättas i samband med Toulmins beskrivning 
av förändringen från det lokala till det allmänna. Lärarnas agerande 
torde kunna relateras till ett abstrakt förhållningssätt snarare än ett 
konkret, vilket för associationerna till den andra moderniteten snarare 
än den första.

I sin karakteristik, av nya sätt att tänka i det moderna samhället, 
diskuterar Toulmin till sist förändringen från det tidsbundna till det 
tidlösa. Toulmin skriver att i det moderna samhället är det perma
nenta inne medan det tillfälliga är ute. Denna förändring går i linje 
med den ovan nämnda när det tidsbundna kan relateras till det loka
la, i det att tidsdimensionen torde bidra till en konkretisering.

Förhållandet mellan det tidsbundna och tidlösa kan också identi
fieras inom ALF-projektets ram. Här vill jag återknyta till Lindblad 
(1994) som diskuterade lärarnas agerande i termer av en teknisk res
pektive en ekologisk rationalitet. Av projektets analyser, av LTG som 
lärarledd försöksverksamhet, framgick att det hos lärarna var svårt 
att finna tydliga kopplingar mellan strävanden, bedömningar och 
handlingar. Lindblad (1994) menade att detta förhållande visade på 
att deras uppgifter och problemlösning kunde beskrivas som kvalita
tivt skilda från en s.k. teknisk rationalitet där man, med utgångs
punkt från identifierbara mål, väljer lämpliga medel och kontrollerar 
i vilken utsträckning resultaten uppnåtts.



Lindblad (1994) beskrev istället lärarnas agerande i termer av en 
s.k. ekologisk rationalitet där lärarna, med hjälp av sina handlingar, 
försöker hantera de krav de konfronteras med och parallellt utveckla 
eller vidmakthålla en verksamhet som fungerar som helhet. I detta 
sammanhang blir det nödvändigt att hantera en rad olika dilemman 
och att finna den, för tillfället, mest ändamålsenliga lösningen. Om vi 
återvänder till Toulmins distinktion mellan det tidsbundna och det 
tidlösa, skulle lärarnas ageranden utifrån en ekologisk rationalitet 
kunna relateras till det tidsbundna. Det tidsbundna bidrar också till 
en konkretisering, vilket inte tycks vara fallet i en tidlös dimension.

Samtidigt som vi kan associera lärarnas agerande med det tids
bundna, kan vi identifiera uttryck som pekar i riktning mot det tidlö
sa. Här framträder också en bild av de kontextuella aspekternas ab
strakta form. Skolans formella organisation med styrdokument och 
beslutsgångar förefaller enligt Lindblad (1994) inte ha någon större 
betydelse i lärarnas resonemang och bedömningar. Även den peda
gogiska idédebattens inflytande kunde tolkas i samma riktning. Istäl
let för att fungera som stimulans använde lärarna idédebatten som 
bekräftelse på de egna initiativens hållbarhet, vilket ytterligare bi
drog till att kontexten gavs en abstrakt roll.

Med utgångspunkt från mina analyser, av Leimars texter om LTG 
och Hasselgrens och Lindblads undersökningar av LTG som lärar- 
ledd försöksverksamhet, kan lärarnas agerande anknyta till såväl den 
första som den andra modernitetens kontext. Detta illustreras t.ex. 
av att det muntliga förefaller ha företräde framför det skriftliga, medan 
beviset tycks ha en framskjuten plats i förhållande till argumentet. 
Med hänvisning till karaktärsdrag i den andra moderniteten före
kommer exempelvis samhällsbetingelserna visavi skolan i abstrakt 
form. Lärarna talar i så oprecisa ordalag som ”tidsandan” och ”ut
vecklingens krav”. När kontextuella aspekter aktualiseras är det istäl
let i form av t.ex. skolans närmiljö, vilket kan uppfattas som mer 
påtagligt men som knappast bidrar i någon större omfattning till för
ståelse av relationen skola-samhälle. Vi kan också säga att lärarnas 
agerande gått i riktning mot en dekontextualisering framför en kon- 
textualisering. Detta kan illustreras av att lärarna som ingick i ALF- 
projektets studie, i sina bedömningar och handlingar, föga beaktade 
kontextuella aspekter så som styrdokument och beslutsgångar. Att 
den pedagogiska idédebatten gavs rollen av bekräftelse snarare än 
stimuli kan också visa på att debatten dekontextualiserades.

Att det förefaller vara fruktbart att använda ett toulminskt per
spektiv som tolkningsverktyg, när det gäller Leimars texter om LTG



och ALF-projektets undersökning av LTG som lärarledd försöksverk
samhet, torde peka på att perspektivet även skulle vara användbart i 
en studie av lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik. Detta 
föranleder mig att också tro att jag, i min empiriska undersökning, 
kommer att kunna identifiera uttryck som kan relateras till såväl den 
första som den andra moderniteten.



Del IV





Kapitel 8



Analys av debatten i LTG-föreningens 
medlemsblad/tidning 1979-2000

Mitt intresse har, i detta kapitel, riktats mot debatten i LTG-förening- 
ens medlemsblad/tidning under perioden 1979-2000. Jämförelsen av 
lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik, under 1980-talet 
visavi 1990-talet, utgör en grund för att uppnå studiens övergripande 
syfte: att söka förutsättningar för att kunna överbrygga, vad som 
kan uppfattas som, en diskrepans mellan teori och praktik på skolans 
arena i övergången från den s.k. andra moderniteten till den s.k. tred
je moderniteten. Den fenomenografiska analysen har genomförts med 
fokus på influenser i lärarnas LTG-arbete under 1980-talet respekti
ve 1990-talet. I centrum har också frågan stått om hur LTG uppfat
tades av undersökningspersonerna under samma tidsperiod. Dessa 
två spörsmål överensstämmer med de frågor som jag ställde i inter
vjuundersökningen, vilken genomfördes 2000/2001 (jfr kapitel 9). I 
intervjuerna har frågorna dessutom berört fakta om lärarna själva. 
Intervjufrågorna uppmärksammade bl.a. födelseår, utbildningsbak
grund och aktuell lärartjänst. Redskap i tolkningen av resultatet av 
den fenomenografiska analysen, har utgjorts av det perspektiv som 
Stephen Toulmin (1995/1990) ger uttryck för i sin karakteristik av 
förändringen från den första till den andra moderniteten. Toulmin 
beskriver där, som tidigare har berörts, förskjutningar från det munt
liga till det skriftliga, från det enskilda till det universella, från det 
lokala till det allmänna samt från det tidsbundna till det tidlösa.

Lärarnas uppfattningar presenteras i kvalitativt skilda beskriv- 
ningskategorier, vilket innebär att kategorierna representerar olika 
egenskaper hos uppfattningarna. Det är här fråga om att beskriva en 
grupp lärares olika uppfattningar snarare än skillnader mellan olika 
individers uppfattningar. Det innebär att en lärare kan ”komma till 
tals” i större utsträckning än en annan. Det kan också betyda att en 
del lärare inte alls citeras i redovisningen.

Influenser i LTG-arbetet under 1980-talet

I fokus för analysen står LTG-föreningens medlemsblad fr.o.m. nr 1, 
1979 t.o.m. nr 22, 1989. Mot bakgrund av min läsning av 1980-talets 
medlemsblad har jag formulerat tre kategorier som representerar tre



kvalitativt skilda uppfattningar av vad som har influerat lärarnas 
arbete med LTG under 1980-talet. Den första kategorin rubriceras 
”Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers kunskaper och erfa
renheter som kan förväntas ha indirekt betydelse för lärarnas arbete 
med LTG”. Influenserna associeras inte direkt med elevers läsläran- 
de. Den andra kategorin benämns ”Influenser i LTG-arbetet utgörs 
av lärares erfarenheter av LTG”. I denna beskrivningskategori in
lemmas olika lärares sätt att arbeta och förhålla sig till Läsning på 
Talets Grund. Den tredje kategorin kallas ”Influenser i LTG-arbetet 
utgörs av vetenskaplig kunskap som kan bekräfta lärarnas uppfatt
ningar av LTG.” Olika forskares perspektiv och resonemang, som 
kan bekräfta lärarnas förståelse, ges utrymme. Nedan presenteras de 
tre kategorierna som sinsemellan representerar olika kvaliteter eller 
egenskaper hos de influenser i LTG-arbetet som kommit till uttryck i 
LTG-föreningens medlemsblad under perioden 1979 till 1989.

Beskrivningskategori 1

Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers kunskaper 
och erfareitheter som kan förväntas ha indirekt betydelse 

för lärarnas arbete med LTG

Kunskaperna som här kommer till uttryck grundar sig på olika aktör
ers, däribland lärares, erfarenheter. Dessa erfarenheter är inte explicit 
relaterade till LTG utan utgörs av andra fokuseringar, vilka kan för
väntas ha indirekt betydelse för LTG-arbetet. Det handlar om exem
pelvis bildskapande, dramatik, lekarbete och skapande matematik.

Ett uttryck för denna kategori är att man i samband med årsmö
tet i Stockholm i oktober 1980 lyfte fram dramapedagogikens roll. 
Dramapedagogen Birgit Öhrn talade om hur man kan ”tala på käns
lans grund”. I medlemsblad nr 4, 1980 refererar Annita Ödman hen
nes föredrag om ”hur vi kan söka kreativa krafter inom oss själva 
när vi gör oss en inre bild av ett skeende eller ett språkligt uttryck, 
och hur vi kan gå tillväga i grupper med barn” (s. 4).

Bildskapandet är en annan influens som behandlas i föreningens 
medlemsblad nr 6, 1981 och nr 15, 1985. I det förstnämnda numret 
refererar Stina Johannison en föreläsning av Birgitta Kuijl1. Johanni- 
son (medlemsblad nr 6, 1981) skriver:

Birgitta Kuijl var härlig att lyssna på, och det hon sa var mycket 
viktigt. Vi glömmer att barns kreativa utveckling är lika viktig som



den intellektuella. Vi låter barnen måla som belöning, när de varit 
duktiga. Vi lägger teckningstimmarna sist på dagen. När barnet skri
vit en berättelse, säger vi: Rita något till! Birgitta gör tvärtom. Börjar 
dagen med teckning, säger: Skriv något till det du ritat. Detta gav 
åtminstone mig en tankeställare. Är det inte så här vi skall arbeta med 
våra barn? Om vi börjar dagen med målning, kanske vi får en lugnare 
arbetsdag. Barnen kan måla av sig alla oroligheter och aggressioner 
de har med sig hemifrån, allt de sett på TV men inte förstått. Birgitta 
berättade att hon har formövningar varje dag, där även begreppsinlär- 
ning ingår. Detta sätt att arbeta tror jag kan hjälpa barnen till en 
större självkänsla, att våga uttrycka sig i form och färg. Tack, Birgitta 
för allt fint du gav oss (s. 3-4).

I medlemsblad nr 15, 1985 refererar Annita Ödman till bildterapeuten 
Maria Leimar som, vid ett symposium i samband med föreningens års
möte, ger en allmän orientering i barns bildskapande. I medlemsbladet 
skriver Ödman:

Maria ser barns bildskapande som ett element i ett större kreativt sam
manhang som två- eller flerdimensionellt frigör linje, färg, rytm, rö
relse, melodi och språkligt uttryck. I bildskapandet frigörs både den 
inre och den yttre verkligheten (s. 7).

Ödman skriver vidare att:

Bildspråket utvecklas liksom det talade språket i samspel mellan männi
skor. Bilden är som språket ett medel för kommunikation. Denna funk
tion är mycket mer betydelsefull än bildens dekorativa funktion.

Bilden utgör liksom det skrivna ordet en dokumentation av tan
ken. Detta är både storslaget och känsligt (s. 7).

Vid samma årsmöte lyfts även lekarbetet fram genom specialläraren 
och lärarutbildaren Kerstin Gildebrandts föreläsning om lek i skolan. 
I medlemsblad nr 15 1985 skriver Ann Wahlström:

Kerstin ville försöka komma åt upplevelsesidan av leken, eftersom 
hon hoppades kunna komma åt de bekymrade barnens problem på så 
sätt. Det grundläggande antagandet var, att leken är en del av utveck
lingen och att om barnet störs i leken så störs utvecklingen. Om barnet 
störs i utvecklingen är leken en bra hjälp (s. 4-5). I

I nästkommande medlemsblad, nr 16 1986, berörs även leken genom 
Ann Wahlströms artikel med rubriken Lekarbete. Hon behandlar ett



projekt på lågstadiet i Hallstavik. Wahlström menar att leken i sko
lan kan ha ett pedagogiskt värde. Utifrån det presenterade projektet 
vill hon visa att det finns mycket att vinna på att uppmuntra barnen 
till rollek, även på skoltid.

Om barns behov av sagor berättar teol. kand. Kersti Andersson 
vid ett LTG-seminarium i Stockholm. Enligt Randi Sandmon Holms 
referat i medlemsblad nr 19, 1987 lyfte föredragshållaren fram sa
gornas känslobearbetande och livstydande roll.

I det sjätte numrets årsmötesrapport behandlas Solveig Bellan- 
ders föredrag om undersökande arbetssätt på lågstadiet. Om före
draget skriver Stina Johannison (medlemsblad nr 6, 1981):

Detta är ett arbetssätt som jag anser blir mer och mer nödvändigt för 
våra lärare att satsa på, om vi skall kunna nå våra barn på rätt sätt. 
Men vi har en lång bit att vandra, för ingen förändring går fort. Att 
börja ifrågasätta sin gamla invanda lärarroll är jobbigt, att våga utgå 
från barnens kunskaper, att ha dem i centrum, att våga tro att detta 
bär och är riktigt. Det är inget jobb för dem som vill slippa lindrigt 
undan, för det kräver ett engagemang. Men vi får fler lyckliga barn, 
som själva får en chans att tänka, förstå och fatta beslut, och på så sätt 
utvecklas till riktiga människor (s. 3).

Skapande matematik är en ytterligare fokusering som kommer till 
uttryck inom ramen för kategori 1. I medlemsblad nr 8, 1982 presen
terades det föredrag som Kristina Dahlström höll vid föreningens 
vårmöte i Göteborg.2 Hon berättade om den s.k. skapande matema
tiken som hon ansåg hade beröringspunkter med LTG. Hon lyfte fram 
fyra viktiga punkter att arbeta med vid problemlösning: 1) att kunna 
hitta matematiska problem, 2) att språkligt kunna formulera problem, 
3) att utifrån problemet bestämma räknesättet, 4) att klara av uträk
ningen i huvudet eller skriftligen.

Även i medlemsblad nr 14, 1985 riktas intresset mot matemati
ken. Lågstadieläraren Karl-Åke Kronqvists föreläsning refereras, där 
han berättar hur man arbetar med att lära barnen det s.k. matte
språket. I detta sammanhang lyfte Kronqvist också fram dialogen 
som den viktigaste arbetsformen. I referatet skriver man:

Dialogen är den viktigaste arbetsformen, menar Karl-Åke. Den inne
bär att man kan kolla, uppmärksamma barns tänkande, arbeta med 
problemlösning, få idéer från barnen (s. 7-8).



Av Lena Granbergs och Mary Thelanders referat i medlemsblad nr 
18, 1987 framgår det att matematiken även står i centrum när Birgitta 
Granberg, vid föreningens möte, berättar om sitt arbete med mate
matik utan läroböcker. Hon betonade att läraren bl.a. skall ”tala ma
tematik” med eleverna under hela första skolåret.

Kommentar till beskrivningskategori 1

I de kunskaper och erfarenheter som kommer till uttryck i den aktuel
la kategorin finns inte någon direkt relation till LTG. I kategori 1 
kontextualiseras LTG men det sker i abstrakt form då de explicita 
relationerna mellan den s.k. praktikerkunskapen och LTG i hög grad 
lyser med sin frånvaro.

Beskrivningskategori 2

Influenser i LTG-arbetet utgörs 
av lärares erfarenheter av LTG

I kategori 2 formuleras uppfattningar som berör lärarerfarenheter i 
såväl Sverige som övriga nordiska länder.

I nr 5, 1981 skriver Aase Bendix om försök med LTG i Danmark. 
Hon berättar om sitt möte med LTG och hur hon använder Ulrika 
Leimars bok Läsning på Talets Grund - läsinlärning som bygger pä 
barnets eget språk. Bendix beskriver hur hon arbetar med faserna i 
Leimars LTG. Bendix skriver: I

I selve undervisningen fulgte jeg LTG-bogen. Jeg lod i begyndeisen 
börnene lave tegninger, og de fortalte en lille historie til mig om teg- 
ningen. Historien skrev jeg ned på tegningen samtidig med, at vi lyde- 
de ordene. Börnene skrev så historien over, og de ark blev deres förste 
haendelsebog. Vi lavede lige fra den förste uge faelles dikteringer og 
arbejdede med de forskellige faser. Indlaeringen af de enkelte boksta
ver skete helt individuelt. Der opdagede jeg, at flere af de elever, som 
ikke kendte ret mange bogstaver, da vi startede, var meget ivrige efter 
at laere nye og ville gerne arbejde med bogstaver i temmelig lang tid, 
når de arbejdede indivduelt. Andre prövede meget hurtigt at bruge de 
ord, de kendte fra dikteringerne, når de selv lavede historier til teg- 
ningerne. Börnene blev meget hurtigt glade for at arbejde på egen 
hånd og for at laegge deres egen arbejdsplan (s. 13).



Bendix pekar också på problem med att arbeta i enlighet med LTG. Ex
empelvis har det varit problematiskt att organisera halvklassundervis
ning, som hon menar är en förutsättning för det aktuella arbetet. Samti
digt betonar hon glädjen över att ha kommit igång med LTG-arbetet.

I nästkommande nummer av medlemsbladet (nr 6, 1981) skriver 
Ingri Wahlström om LTG-arbete i Göteborg. Hon berättar att de har 
haft s.k. LTG-träffar där de har sökt ge kollegerna information om sin 
verksamhet. Hon berättar också att lokalgruppen i Göteborg varit på 
studiebesök hos andra aktiva grupper i regionen. I samma nummer refe
reras också en LTG-kurs som gick av stapeln i Vasa i Finland. På kursen 
gavs det möjlighet för lärarna, som var verksamma i såväl Finland som 
Sverige, att ”jämföra undervisningssituationerna i de båda länderna”.

Kommentar till beskrivningskategori 2

Då Toulmin beskriver utvecklingen från det enskilda till det univer
sella, får allmänna principer företräde framför de enskilda fallen. 
Utifrån denna distinktion framträdde en diskrepans mellan princip 
och fall i Ulrika Leimars texter om LTG (jfr kapitel 4). Det föreföll 
hos henne finnas ett glapp mellan läsinlärningsmetoden (det enskilda 
fallet) och förhållningssättet (principen). Förhållningssättet framstod 
inte självklart som ett perspektiv på läs- och skrivinlärning utan re
presenterade snarare en människosyn. Leimars uppfattningar om vad 
LTG borde vara fick större utrymme än en teoretisk förankring av 
hennes läsinlärningsmetodik. Nämnda glapp mellan fall och princip 
tycks också finnas i kategori 2 där endast LTG som metod kommer 
till explicit uttryck (jfr kapitel 10).

Beskrivningskategori 3

Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskaplig kunskap som kan 
bekräfta läramas uppfattningar av LTG

Inom ramen för kategori 3 ryms influenser av forskning som LTG- 
lärarna refererar till när de söker bekräftelse på att deras sätt att 
arbeta är rimligt och relevant.

I nr 5, 1981 berörs det föredrag som lärarutbildaren Monica Åhs 
hade vid föreningens vårmöte samma år. I enlighet med medlemsbla
det beskrev hon den humanistiska människo- och samhällssyn som, 
enligt henne, LTG har utgått från och som Ulrika Leimar ofta beto
nade. I medlemsbladet skriver man:



Monica beskrev också den inlärningssyn som Piaget och Bruner repre
senterar och som LTG bygger på. Vidare redogjorde Monica för den 
behavioristiska inlärningssynen, som är så allmän i vårt land (s. 2).

I nr 6, 1981 framgår det, av rapporten från årsmötet, att läsforskaren 
Bo Sundblad har föreläst om läsutveckling. Stina Johannison lyfter i 
rapporten speciellt fram Sundblads tankar om förförståelse. Senare 
under 1980-talet blir han åter aktuell i LTG-föreningens medlemsblad. 
I medlemsblad nr 19,1987 refereras en kurs om läsutveckling som Sund
blad givit vid lärarhögskolan i Stockholm. Annette Serner, som deltog i 
kursen, skriver att Sundblad står på den analytiska metodens sida med 
hela den humanistiska kunskapssyn den företräder. Serner skriver:

Han anser att mycket av den förvirring och oklarhet som råder i sko
lan idag har sitt ursprung i kollisionen mellan två kunskapssynsätt: 
det humanistiska och naturvetenskapliga, kreativitet vs. behaviorism.
I mångt står Lgr 80 för den förstnämnda, men de allra flesta läromedel 
och institutioner som utbildar lärare (jag sa INTE pedagogiska institu
tioner!) följer den naturvetenskapliga/behavioristiska linjen (s. 13).

Forskaren Åke Edfeldts föreläsning om läsning som hypotesprövning 
refererades i medlemsbladet nr 17, 19863 av Margret Rudqvist. Av 
föreläsningen, vid föreningens årsmöte, framgick att: ”Läsning är både 
en analytisk och syntetisk process, men den är mest analytisk!” (s. 5). 
Edfeldt visade också på hur väl LTG-metoden passade in i den läs
processmodell som han utvecklat.

I nämnda medlemsblad nr 8, 1982 skriver konsulenten vid Stock
holms skolförvaltning Ingrid Isling om kurser som har arrangerats 
med fokus på idéer som hämtats från Henry Pluckrose. Enligt Isling 
överensstämmer de anförda idéerna helt med LTG. Isling skriver:

Våra Pluckrosekurser ser jag också som en fortsättning på utveckling
en av svenskämnet. Om man sysslar mycket med barnens egen pro
duktion och tror på alla människors möjlighet att skapa, då är det 
nödvändigt att alla möjliga tekniker och uttrycksformer ges plats. Att 
bry sig om barn och deras möjligheter är ju ett synsätt som genomsy
rar Henry Pluckrose fortbildning. Dessa tankar stämmer helt överens 
med Ulrika Leimars (s. 6). I

I årsmötesrapporten i nr 11, 1984 refereras en föreläsning av Sune 
Martinsson, verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm. Under rubri-



ken ”Språket som livets språk” diskuteras språkets relation till iden
titeten. I rapporten skriver Ann Wahlström:

Det gäller att vi godtar varandras identiteter. För oss som lärare gäller 
det att godta barnens identitet. Barn berättar inte osanningar, men de 
berättar utifrån sin verklighet därför att deras ord är deras verklighet 
och deras verklighet är deras ord (s. 4).

Även om Wahlström inte själv explicit söker bekräfta LTG-arbetet, 
finns inget i hennes referat som tyder på att läraruppfattningarna av 
LTG skulle utmanas. Återkommande i Leimars texter betonas vikten 
av att, i undervisningen, utgå från barnens verklighet.

Av årsmötesrapporten, i LTG-föreningens medlemsblad nr 8 1982, 
framgår att Björn Andersson vid Pedagogiska institutionen vid Göte
borgs universitet föreläst om naturvetenskaplig begreppsbildning och 
språkutveckling, vilket utgjorde ett exempel på det s.k. LMN-projek- 
tet4 som influerade Ulrika Leimars tankar om LTG. Vid det aktuella 
årsmötet föreläste också Bertil Gustafsson, även han verksam vid 
Pedagogiska institutionen i Göteborg, om relationen mellan Ulrika 
Leimars, Paulo Freires och Sylvia Ashton-Warners arbeten. I årmö- 
tesrapporten hänvisar man till att Gustafsson inte givits tillfälle att 
studera praktiskt LTG-arbete i klass, vilket man i rapporten menar 
föranledde att diskussionernas vågor kom att gå höga vid årsmötet. 
Att så varit fallet torde kunna förstås mot bakgrund av den kritiska 
diskussion som Gustafsson (1982) förde i rapporten Perspektiv på 
LTG - några reflektioner kring varför det är svårt att bli klok på 
LTG (jfr kapitel 4). När forskarens uppfattning inte bekräftar lärar
uppfattningarna förefaller den istället bli avfärdad.

I mötesrapporten i medlemsblad nr 11, 1984 blir ovan nämnda 
problematik åter aktuell. Där refereras en föreläsning av Birgitta 
Qvarsell, docent i pedagogik, och bildläraren Hasse Hansson vid lä
rarutbildningen i Uppsala. Föreläsningen presenterades under rubri
ken Barns språkproduktion. Av referatet framgår att forskarna såg 
det som betydelsefullt att ge barnen innehåll och form i undervisning
en d.v.s. att ge dem möjlighet att bestämma formen för hur innehållet 
skall tas upp för att bli meningsfullt för dem. Ann Wahlström (med
lemsblad nr 11, 1984) skriver:

Om man alltså får öva sig på det man är bra på och bli bättre på det 
språk, där man har kompetensen, kommer man till slut att utveckla de 
andra språken också (s. 5).



Den diskussion som följde av föreläsningen fokuserade främst problem 
gällande stadieövergångarna såväl från lågstadiet till mellanstadiet, 
som från mellanstadiet till högstadiet, och hur man som LTG-lärare 
skulle hantera problemen med lärares olika sätt att bedriva undervis
ning. I den efterföljande diskussionen presenterades också ett inlägg i 
medlemsbladet av Gunilla Sundström som försvarade LTG-arbetet mot 
Hanssons uppfattning att LTG utvecklar tal- och skriftspråket men 
inte bildspråket. Sundström (medlemsblad nr 11, 1984) skriver:

Det första var nog vad du Hasse sa om bilden. ”LTG utvecklar tal- 
och skriftspråk men inte bildspråket.” Det är inte sant i mitt tycke. 
LTG-barnens bilder utvecklas i vardagsarbetet i samtalet med läraren 
och i samspelet med barnen, t.ex. de läser sina böcker för varandra. Vi 
kanske inte formulerar det lika tydligt som när vi talar om texten, men 
Ulrika Leimar sa alltid att bilden är det första skriftspråket. När man 
börjar med LTG är bilden det centrala. I alla viktiga moment (händel
seblad, diktering, bokstavsskrivning, ordkort) utgår varje barn från 
sin bild av verkligheten. Det är så SJÄLVKLART. Bilden först och 
sedan orden. Om barn arbetar med bilder flera gånger om dagen 
MÅSTE de ju utvecklas. Eller hur? (s. 12).

Sundström skriver vidare:

I alla moment utom två är barnets bild det centrala och det vi utgår 
ifrån och i ett av dessa moment är det verkligheten som ligger till 
grund. Endast i två moment ingår bilden inte alls. I dikteringen och 
laborationen är det bokstäver, former, ord m.m. som är det viktiga.

Vi följer också naturens gång och varje barn illustrerar den. Vi följer 
växters och djurs liv genom att föra dag/veckobok. Då studerar vi dessa 
noga och försöker avbilda dem. Vi arbetar ofta med ”Barnens bilderbok” 
och många andra bilder men jag beskriver inte dessa övningar nu. Jag 
tycker att vi verkligen försöker utveckla barns bilder (s. 12).

Att Sundström så starkt markerar att föreläsarna gjorde en felaktig 
tolkning av relationen mellan LTG och ”bilden”, kan vara ett uttryck 
för att forskningen förväntas bekräfta snarare än att utmana lärarnas 
uppfattningar av LTG.

I medlemsblad nr 14, 1985 refereras den föreläsning som meto
diklektorn Gudrun Malmer, vid lärarhögskolan i Malmö, höll vid för
eningens symposium i Jönköping. Av referatet framgår att för att man 
skall förstå vad man tänker och hur man räknar, måste man tala 
matematik. Detta föranledde Malmer att lyfta fram behovet av ma



tematik på talets grund - att införliva matematiken i den helhetssyn 
som LTG stod för. LTG-arbetets relevans blev bekräftat genom dess 
betydelse för matematikundervisningen. I referatet skriver man:

Efter att ha hört Gudruns föreläsning börjar jag förstå något av det 
som är viktigt i matematik: För att kunna förstå vad man tänker, hur 
man räknar, måste man få tala matematik. Man måste också få tycka 
att det är roligt, och det gör man ju t.ex. om någon lyssnar till hur 
man tänker. Gudrun påpekade också att det kanske är så att uppspalt
ningen av ämnen är en konstruktion, avhängig av schemats ”rutig
het”. Gudruns sätt att arbeta i matematik suddar ut en hel del av de 
rutorna. Låt barnen läsa på talets grund men glöm inte bort att även 
matematiken skall vara - PÅ TALETS GRUND! (s. 6).

Kommentar till beskrivningskategori 3

LTG associeras återkommande i medlemsbladet med en kognitivis- 
tisk eller en konstruktivistisk inlärningssyn. Individen tar inte passivt 
emot information utan konstruerar sin förståelse av omvärlden. Hos 
Jean Piaget, som här är central, kan en kognitiv utveckling innebära 
att göra erfarenheter som korrigerar ens världsbild och därmed ut
vecklar intellektet. Med referens till Piaget kan betydelsen av social 
och kulturell bakgrund sägas vara nedtonad. Bilden av en demokra
tisk värld, där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar, är med 
hans utgångspunkt given (Säljö 2000). Det perspektiv på inlärning 
som betonas i LTG-föreningens medlemsblad lyfts fram i polemik med 
ett behavioristiskt perspektiv. Att så är fallet torde ligga väl i linje 
med de idéströmningar som gavs stort utrymme under 1970- och 1980- 
talet. Men i de analyserade medlemsbladen kommer ingen egentlig 
argumentation för den hävdade inlärningssynen till uttryck.

Argumentation sker i viss mån när det handlar om att på olika 
sätt få LTG-metoden bekräftad. Ett exempel utgörs av Åke Edfeldts 
föreläsning (jfr medlemsblad nr 17, 1986) i vilken han visar hur väl 
LTG-metoden passar in i den läsprocessmodell som han utvecklat. 
Detta blir också påtagligt i fråga om matematik på talets grund som 
Gudrun Malmer behandlar i sin föreläsning (jfr medlemsblad nr 14, 
1985). I detta fall handlar det om att placera in matematiken i ”den 
helhetssyn som LTG står för”. Argumentationen får också utrymme 
när det gäller att försvara LTG-metoden. Ett exempel utgörs av bild
läraren Hasse Hanssons kritik gällande att LTG utvecklar tal- och 
skriftspråket men inte bildspråket. Här går Gunilla Sundström till



försvar för metoden i det att hon menar att bildspråket har en given 
plats i LTG-metoden (jfr medlemsblad nr 11, 1984).

Den bild som tecknas av lärarnas uppfattningar, inom ramen för 
kategori 3, ger anledning att återknyta till Toulmins karakteristik av 
den andra moderniteten. Förskjutningen från det tidsbundna till det 
tidlösa, där det permanenta är inne medan det tillfälliga är ute, aktu
aliseras i detta sammanhang. ALF-projektets analyser av LTG visa
de att det var svårt att se klara kopplingar mellan strävanden, be
dömningar och handlingar bland LTG-lärarna. Ett exempel som pe
kade i den riktningen var att lärarna använde den pedagogiska idé
debatten som bekräftelse på de egna initiativens hållbarhet. Detta 
förhållande kan tala för att kontexten där gavs en permanent roll, 
vilket kunde innebära att även om idédebatten tog sig nya uttryck 
förändrades inte dess uppgift. I kategori 3 förefaller detta förhållan
de råda. Här gäller det inte primärt idédebatten utan forskningen, 
vilken även den fungerar som bekräftelse på metodens relevans. I 
medlemsbladet ger man, åtminstone inte explicit, uttryck för att forsk
ningen skulle bidra till någon förändring av LTG-metoden.

Hur uppfattas LTG under 1980-talet?

I LTG-föreningens medlemsblad 1979-1989 är det vid få tillfällen 
som definitioner av LTG diskuteras eller presenteras. I det första 
medlemsbladet från 1979 lyfter man fram den definition som Ulrika 
Leimar presenterade i sin bok Läsning på talets grund - läsinlärning 
som bygger på barnets eget språk. Leimars definition introduceras 
men man för ingen egentlig diskussion om innebörder och relevans 
av hennes perspektiv. I medlemsblad nr 1, 1979 skriver Leimar:

LTG, läsning på talets grund, är ett samlingsbegrepp för ett pedagogiskt 
system, primärt en metod att hjälpa barn att göra de upptäckter de 
behöver för att utveckla sin förmåga att tala, läsa och skriva. Centralt 
för metoden är att läraren i sin undervisning utgår från barnets eget 
talade språk, som är ett uttryck för dess kultur, d.v.s. barnets begrepps- 
och känslovärld så som den växt fram i barnets sociala miljö. Med 
respekt för barnets språkliga identitet skapar läraren en pedagogisk miljö 
där fasta rutiner kombineras med möjligheter till ett fritt undersökande, 
individualisering med fri samverkan. Så är LTG-metoden beskriven i 
min bok ”Läsning på talets grund” (Lund 1974, s. 2-3).



Den definition som Leimar ger antyder en syn på inlärning som, åt
minstone delvis, skiljer sig från det Piaget-relaterade konstruktivisti- 
ska perspektiv vilket kom till uttryck i kategori 3 i avsnittet ovan. Att 
Leimar här, och i andra sammanhang, just betonar den sociala miljöns 
roll för inlärningen refererar, åtminstone i viss utsträckning, till ett so- 
ciokulturellt perspektiv som har spelat en central roll under 1990-talet 
och det tidiga 2000-talet. Några diskussioner om eventuella skillnader 
mellan den inlärningssyn som LTG representerar och ett Piaget-influe- 
rat synsätt föreligger inte i medlemsbladet under 1980-talet.

Nästa gång definitionen av LTG berörs är i medlemsblad nr 8, 
1982. Konsulenten Ingrid Isling menar att det är viktigt att delta i en 
utveckling av LTG där öppenhet för kritik måste råda. Samtidigt skri
ver hon att: ”Många forskare ser de möjligheter som en riktig LTG- 
undervisning kan utveckla” (s. 6). Vad som är en ”riktig” LTG-un- 
dervisning förefaller utgöras av den s.k. grundsynen, vilken Isling 
(medlemsblad nr 8, 1982) formulerar i följande punkter:

• att barn är viktiga,
• att barns språk duger och kan utvecklas,
• att barn främst lär sig själva,
• att barn som stärker sin självkänsla utvecklas,
• att barn som känner medansvar blir motiverade (s. 7).

I artikeln LTG - ett sätt att lära sig läsa, i medlemsblad nr 16 1986, 
behandlar lärarutbildaren Monica Åhs också LTG som grundsyn. Åhs 
menar att LTG är kvalitativt skild från en s.k. mekanistisk och ato- 
mistisk syn på inlärning och kunskap. Hon skriver att LTG:

... utgår från den meningsfulla helheten, d.v.s. det barnet upplever och 
tänker blir tal som blir text. Man arbetar utifrån helheten och lär sig 
delarna (bokstäverna t.ex.) i sitt sammanhang (s. 21).

Rapporten från LTG-föreningens årsmöte (medlemsblad nr 17, 1986) 
refererar ett föredrag av psykologen Barbro Viking om de s.k. bråkiga 
barnen. Hon menade att LTG-metoden är ett jag-stödjande arbetssätt. 
Bodil Mosskull skriver i referatet:

Barbro pekade på att just LTG-metoden är ett jag-stödjande arbetssätt, 
genom att den utgår från den nivå där eleven känslomässigt och språkligt 
befinner sig. Den ger barnet möjligheter att börja ta tag i sitt liv (s. 18).



I ett par av de sista medlemsbladen under 1980-talet manar förening
ens styrelse till diskussion om vad LTG är. Margret Rudqvist skriver:

Vi i styrelsen vill gärna föra en dialog med DIG i vår tidning om detta 
(vad LTG är, författarens anm.). Men finns det då något att tillägga i 
frågan? Är den inte tillräckligt klarlagd i Ulrika Leimars böcker? Jo 
visst står det mycket klokt i LTG-böckerna! Men vi vet också att man 
kan läsa och förstå dem på många olika sätt beroende på vilka förkun
skaper man har. Dessutom vet vi att det förekommer missuppfattning
ar såväl bland lärare och lärarutbildare som bland forskare om vad 
LTG egentligen är (medlemsblad nr 20, 1988, s. 9).

I samma artikel skriver Rudqvist vidare:

Så här långt har styrelsen hittills kommit i sökandet efter LTG:s kärna: 
GRUNDANTAGANDE för LTG:are:
LÄSNING är EN DEL av DEN TOTALA SPRÅKUTVECKLINGEN. 
Därför
• hjälper vi barnen att bygga vidare på sitt eget språk i läsning och 

läsinlärning,
• använder vi läsning och läsinlärning som ett medel för barnens 

begreppsutveckling,
• använder vi barnens egna texter i läsinlärningen,
• tar vi hänsyn till sambandet mellan språkutveckling och kognitiv 

utveckling (s. 9).

I artikeln fokuseras inte primärt grundsyn utan grundantaganden. Det 
är möjligt att LTG-lärarna behandlar dessa begrepp som samstämmi
ga. En annan tolkning kan vara att grundantaganden utgör utgångs
punkten för att resonera om innebörder av LTG medan grundsynen 
utgör definitionen. Värt att notera är också att artikelförfattaren lyfter 
fram möjligheten att tolka vad LTG är på olika sätt, samtidigt som hon 
pekar på att det finns missuppfattningar av vad LTG egentligen är.

I LTG-föreningens sista medlemsblad på 1980-talet sammanfattas 
den fortsatta diskussionen om vad LTG är utifrån föreningsstyrelsens 
perspektiv. Det som refererats ovan gällande grundantaganden åter
kommer här. Man vill i inlägget också peka på vikten av LTG:s idéer. 
Styrelsen (medlemsblad nr 22, 1989) formulerar sig enligt följande:

Vi som vill verka för en fördjupad förståelse för LTG:s idéer ser en stor 
risk om man låter diskussionen stanna på det praktiska handlingspla
net utan att det är tydligt förankrat i LTG-idéns kärna! (s. 25).



Glappet mellan praktiskt handlande och LTG:s idé illustreras av ett 
exempel där LTG-metodens s.k. samtalsfas introducerats för förskol
lärare. I det refererade exemplet får frågor om hur man praktiskt skall 
gå tillväga företräde framför de s.k. kärnidéerna. Dock framträder en 
avgränsning av vad samtalsfasen är i högre grad än vad LTG är. I 
fråga om samtalsfasen skriver styrelsen (medlemsblad nr 22, 1989):

Vi ser samtalsfasen som en grund i allt barnens skrivande. ... Vi kon
staterade att barnet är där det står. Det är det enda ställe som barnet 
kan gå vidare från. Detta innebär att vi hör låta barnen skriva på sin 
egen nivå i större utsträckning än vi gör idag (s. 25).

I de ansatser till definitioner av LTG som kommit till uttryck, i LTG- 
föreningens medlemsblad 1979-1989, har man rört sig mellan begrep
pen metod, grundsyn, jag-stödjande arbetssätt och grundantagande. 
Då begreppen inte har definierats är det svårt att säga hur man har 
tolkat dess innebörder. Det enda som torde vara möjligt är att visa hur 
de har använts. Såväl från styrelsen som från enskilda medlemmar har 
det funnits en öppenhet för olika tolkningar av LTG, samtidigt som 
man har talat i termer av ”riktig LTG” och vad LTG ”egentligen” är.

Om vi återvänder till Toulmins karakteristik av förändringar i 
det moderna samhället skulle man, med referens till hans tankegång
ar, kunna säga att beviset bland LTG-lärarna ges företräde framför 
argumentationen. Återkommande slår man fast vad som exempelvis 
utgör LTG:s grundsyn men man för i ringa omfattning någon argu
mentation för det som presenteras. Man förefaller heller inte pröva 
olika möjliga tolkningar. Att styrelsen, under senare delen av 1980- 
talet, initierar en diskussion om vad LTG är utgör en förändring i 
förhållande till hur man tidigare har behandlat LTG.

Lärares förhållningssätt i relationen 

TEORI-PRAKTIK UNDER 1980-TALET

Med fokus på influenser i LTG-arbetet och innebörder av LTG har 
analysen av LTG-föreningens medlemsblad, under perioden 1979— 
1989, givit utrymme för en ansats till en förståelse av lärares förhåll
ningssätt i relationen teori-praktik.

Med utgångspunkt från Toulmins karakteristik av förändringen 
från det lokala till det allmänna framträder en bild av att LTG kon- 
textualiseras. Det sker dock i abstrakt form då de explicita relatio



nerna, mellan å ena sidan praktikers kunskaper och erfarenheter och 
å andra sidan LTG, i hög grad lyser med sin frånvaro. Bild, drama, 
lekarbete etc. kan bidra till att kontextualisera LTG. Men i medlems
bladen ges inte några beskrivningar av hur detta sker. Förhållandet 
kan referera till den andra moderniteten där konkret mångfald är ute 
medan abstrakta axiom är inne.

När Toulmin beskriver utvecklingen, från det enskilda till det uni
versella', får allmänna principer företräde framför de enskilda fallen. I 
de erfarenheter som lärarna beskriver av sitt LTG-arbete framträder 
inte principen i form av ett förhållningssätt till, eller ett perspektiv på 
läs- och skrivinlärning. Endast LTG som metod kommer till explicit 
uttryck. Fallet är således synligt men knappast principen. Erfarenhe
terna beskrivs men teoriförankringen kommer inte till tydligt uttryck.

Vi skall också återknyta till Toulmins karakteristik av förändring
arna i det moderna samhället i termer av en förskjutning från det tids- 
bundna till det tidlösa. Uppfattningen att influenser i LTG-arbetet ut
görs av vetenskaplig kunskap associerar till vad Toulmin benämner 
det tidlösa. Forskningen förefaller inte bidra till någon förändring av 
LTG. Den spelar snarare rollen av bekräftelse på riktigheten i LTG.

Med fokus på Toulmins karakteristik av förskjutningen från det 
muntliga till det skriftliga, där beviset ges företräde framför argumen
tet, är bilden av LTG-lärarnas förhållningssätt i relationen teori-prak
tik inte entydig. När kunskaps- och inlärningssyn diskuteras ger man 
återkommande uttryck för ett kognitivistiskt perspektiv och tar av
stånd från ett behavioristiskt synsätt, utan att några egentliga argu
ment presenteras. När forskning, som influens i LTG-arbetet, fokuse
ras får argumentet i viss mån utrymme när det gäller att bekräfta eller 
försvara LTG. När man sedan söker definiera LTG blir argumentatio
nen åter mindre påtaglig. Detta kan tolkas som att en problematise- 
ring inte har skett i någon större omfattning men att det, under de sista 
åren på 1980-talet, fanns en ansats därtill genom att föreningens sty
relse initierade en diskussion om innebörder av LTG.

Den bild av lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik som 
här har presenterats, på basis av debatten i LTG-föreningens medlems
blad under 1980-talet, ligger väl i linje med ALF-projektets analyser av 
LTG som lärarledd försöksverksamhet. Projektets analyser pekade, som 
inledningsvis redovisades, i riktning mot en diskrepans mellan teori och 
praktik. Man kunde hos LTG-lärarna inte identifiera några klara kopp
lingar mellan strävanden, bedömningar och handlingar. Kontextuella 
aspekter förekom vidare i högst abstrakt form. Utifrån lärarperspekti
vet tycktes skolan som formell organisation heller inte ha någon större



tyngd i resonemang och bedömningar. En reell skillnad finns dock mel
lan ALF-projektets analyser och de som här har presenterats. I den 
aktuella empirin finns en påtaglig ansats till att ge argumentationen 
utrymme. Om det är en tillfällig förändring, som inte får någon vidare 
genomslagskraft, torde visa sig i analysen av debatten i LTG-förening
ens medlemsblad/tidning under 1990-talet.

Influenser i LTG-arbetet under 1990-talet

Analysen grundar sig på LTG-föreningens medlemsblad fr.o.m. nr 24, 
1990 t.o.m. nr 44, 2000.' Bilden av 1990-talets influenser ser delvis an
norlunda ut än bilden av 1980-talets influenser. Kategorin ”Influenser i 
LTG-arbetet utgörs av lärares erfarenheter av LTG”, där olika lärares 
sätt att arbeta och förhålla sig till Läsning på Talets Grund kom till ut
tryck, återfinns inte i den senare analysen. Även under 1990-talet influe
rar den vetenskapliga kunskapen lärarna i deras arbete med LTG. Men 
kategorin rubriceras inte ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskap
lig kunskap som kan bekräfta lärarnas uppfattningar av LTG”. Utifrån 
lärarnas perspektiv förefaller forskningen spela en annan roll under 1990- 
talet. Kategorin benämns istället ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av 
vetenskaplig kunskap som kan utmana lärarnas uppfattningar av LTG”. 
På 1990-talet återfinns även kategorin ”Influenser i LTG-arbetet utgörs 
av praktikers kunskaper och erfarenheter som kan förväntas ha indirekt 
betydelse för lärarnas arbete med LTG”. Erfarenheterna kommer också 
till direkt uttryck. En tredje kategori kallas ”Influenser i LTG-arbetet 
utgörs av praktikers kunskaper och erfarenheter som kan förväntas ha 
direkt betydelse för lärarnas arbete med LTG”.

Beskrivningskategori 1a

Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers kunskaper 
och erfarenheter som kan förväntas ha indirekt betydelse 

för lärarnas arbete med LTG

Här fokuseras kunskaper som antas ha indirekt relevans för LTG-ar
betet. Det handlar t.ex. om identitetsutveckling hos barn, alternativa 
pedagogiker och läromedelsoberoende matematikundervisning.

Skolpsykologen Tomas Claussén föreläste på föreningens vårmöte 
1991 om identitetsutvecklingen och dess pedagogiska konsekvenser. 
Claussén menade, enligt Karin Anderssons rapportering, att duktiga



barn i svenska och matematik ofta får förstärkning av sin positiva 
jag-bild såväl hemma som i skolan. Elever som inte klarar skolans 
prestationskrav får sämre tilltro till den egna förmågan. Andersson 
(medlemsblad nr 26, 1991) skriver:

När man inser att många elevproblem skapas genom det sätt på vilket 
man utformar verksamheten, då försöker man förhoppningsvis aktivt 
förändra innehåll och arbetssätt, så att fler barn får möjlighet att fylla 
på sin positiva jag-bild, genom att ”tanka” även i skolan (s. 5).

På LTG-föreningens höstsymposium 1991 (medlemsblad nr 27, 1991) 
beskrev Karin Wallin hur man har arbetat på daghemmen i Reggio 
Emilia i Italien, med Malaguzzi som barnomsorgschef. Wallin mena
de, enligt Bodil Wiklunds rapport, att man där i hög grad poängterar 
skapande arbete och bild. I detta sammanhang är en viktig utgångs
punkt att världen är föränderlig och kan betraktas på många olika 
sätt. Bodil Wiklund (medlemsblad nr 27, 1991) skriver:

På varje daghem arbetar en konstutbildad personal utöver de ”vanliga” 
förskollärarna. Man arbetar mycket utifrån just skapande arbete och bild 
- inte för att nå bra bildresultat, utan som en del i en process. En viktig 
utgångspunkt är att världen är föränderlig. Den kan se ut på många olika 
sätt och är fylld av möjligheter. Barnen ses som små forskare, som har 
många hypoteser. Inför varje nytt arbetsområde tar man reda på vilka 
hypoteser barnforskarna har. Ofta intervjuar personalen barnen. Sedan 
får barnen pröva sina antaganden mot verkligheten (s. 18).

Ett par år senare fokuseras åter Reggio Emilia. Denna gång rappor
terar lågstadielärare Christina Andersson från en resa dit, som hon 
gjort tillsammans med andra pedagoger. Andersson (medlemsblad nr 
31, 1993) formulerar den, enligt hennes uppfattning, centrala idén 
bakom nämnda pedagogik enligt följande:

Man ser pedagogiken som en process och kunskapen som föränderlig 
och komplex. Barn är guldgruvor; det gäller att se barnens resurser. 
Barn är forskare, de vill söka kunskap. Barn är rika, nyfikna, starka, 
sociala samt har förmåga att kommunicera redan från början. De kan 
utveckla kunskap i sin takt, på sitt sätt. Det finns många vägar till 
målen och barnen går sina egna vägar (s. 21).

Freinetpedagogik är ett annat uttryck för s.k. alternativ pedagogik, 
som kan ha indirekt betydelse för lärarnas LTG-arbete. Föreningens



höstmöte 1997 inspirerades av Inger Nordheden som föreläste om Frei- 
netpedagogiken. Ylva Runberg (medlemsblad nr 39, 1997) skriver:

I Sverige har pedagogiken kallats ”arbetets pedagogik”. Arbetet står 
för att barnen är aktiva i arbetsprocessen. De planerar tillsammans 
med läraren, producerar kreativt för att omsätta och använda sig av 
kunskapen och de tar olika ansvar i gruppen.

Handens och hjärnans arbete värderas lika. Lärarens uppgift är 
att arrangera möjligheter för barnen att utveckla både det praktiska 
och det teoretiska. Viktigt att betona är att Freinetpedagogiken inte är 
någon arbetsmetod utan ett synsätt på barnen och kunskapen. Klas
sens behov styr innehållet och organisationen, inte tvärt om, vilket 
leder till att arbetet ser olika ut i olika klasser (s. 17).

På matematikbiennalen 1994 föreläste lågstadieläraren Karl-Åke 
Kronqqvist om vikten av att låta eleverna göra sina egna räkneböck- 
er, vilket refererades i medlemsblad nr 32, 1994. Om läroboken utgör 
en norm i matematikundervisningen, menar Kronqvist, att möjlighe
terna till barnens kreativitet hämmas. I medlemsblad nr 32, 1994 skri
ver man, med hänvisning till Kronqvist:

Under dessa första månader i skolan präglas även synen på matema
tikämnet. Ofta får barnen signalen att matematik är att besvara fär
digformulerade frågor i trevliga böcker. Varje termin har sin bestäm
da bok. Belöningen fås genom att ett facit talar om att frågorna är rätt 
besvarade. Lärarens uppgift är att förklara hur frågorna skall besva
ras och att kontrollera barnens tillgång till facit.

Skolans styrmedel beskriver emellertid en betydligt bredare syn 
på matematikämnet. Speciellt under de första skolåren skall barnen få 
rikligt med tillfällen att genom kreativitet och laborativt arbete ut
veckla sitt språk och sin begreppsförståelse så att de själva kan formu
lera matematiska frågeställningar och pröva olika sätt att besvara 
dessa (s. 24).

Kommentar till beskrivningskategori la

LTG-arbetet kontextualiseras genom att man refererar till olika pedago
giskt relevanta områden - områden som dock inte kan relateras till barns 
läs- och skrivutveckling. Detta kan, på samma sätt som på 1980-talet, 
förstås mot bakgrund av den karakteristik som Toulmin presenterar av 
den andra moderniteten. Där ges det allmänna företräde framför det 
lokala, vilket innebär att abstrakta axiom är inne medan konkret mång



fald är ute. Här framträder således en bild av de kontextuella aspekter
nas abstrakta form. I den beskrivna kategorin kontextualiseras LTG, 
men det sker i abstrakt form då de explicita relationerna mellan den s.k. 
praktikerkunskapen och LTG i hög grad lyser med sin frånvaro.

Beskrivningskategori Ib

Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers kunskaper 
och erfarenheter som kan förväntas ha direkt betydelse 

för lärarnas arbete med LTG

Inom denna kategori fokuseras på olika sätt praktikers erfarenheter av 
barns läs- och skrivutveckling, vilka har haft central betydelse i lärares 
LTG-arbete under 1990-talet. Erfarenheter av hur man på Nya Zee
land arbetar med barns läs- och skrivutveckling får stort utrymme.

Birgitta Alleklev m.fl. beskriver ett läs- och skrivutvecklingspro- 
jekt vid Kvarnbyskolan, i samarbete med biblioteket i Rinkeby. Projek
tet fick inspiration av forskningserfarenheter från Nya Zeeland. Skriv- 
utvecklingsprojektet syftade till att stimulera barnens läs- och skrivut
veckling, fördjupa och bredda deras kunskaper i svenska språket och 
att ge dem möjlighet att uttrycka sig ledigt och personligt i tal och 
skrift. Artikelförfattarna menar att resultatet av projektet blivit bättre 
än förväntat. Alleklev m.fl. (medlemstidning nr 41, 1998) skriver:

• läsintresset är fortsatt mycket stort, större än normalt, även jämfört 
med ”svensk normalklass”,

• läsförmågan ökar mycket snabbt, varje barn i sin egen takt,
• s.k. ”specifika lässvårigheter” förekommer inte hos något barn som 

har varit med från början,
• förmågan att uttrycka sig i tal och skrift har blivit mycket bättre än 

förväntat,
• skaparkrafterna stimuleras och får utlopp i bild och form,
• självkänslan växer kontinuerligt hos alla barn (s. 20).

Erfarenheterna från Nya Zeeland gav också upphov till studiecirkel
verksamhet. LTG-föreningen arrangerade studiecirkel med utgångs
punkt från utbildningspsykolog Margit Brews bok Den leksamma sko
lan. Lärare från olika delar av Sverige träffades och delgav varandra 
sina erfarenheter. Mary Thelander (medlemsblad nr 34, 1995) skriver:



Det fanns otroligt mycket att prata om och fundera över. Man måste 
t.ex. ta sig en ordentlig funderare över:

• hur klassrum kan möbleras
• vilka stimulerande aktiviteter som kan erbjudas
• hur genomströmningen av bra, men inte för svåra böcker kan ökas (s. 8).

Kommentar till beskrivningskategori Ib

Inom ramen för denna kategori har de kunskaper och erfarenheter 
som kommer till uttryck direkt relevans för arbetet med LTG, vilket 
blir uppenbart genom att kunskaperna och erfarenheterna är relate
rade till barns läs- och skrivutveckling. Det betyder dock inte att re
lationen mellan LTG och läs- och skrivutveckling problematiseras.

Av kommentaren till beskrivningskategori la framgick att lärar- 
uppfattningarna där gav en bild av att LTG kontextualiserades, men 
att det skedde i abstrakt form då de explicita relationerna mellan den 
s.k. praktikerkunskapen och LTG i hög grad lyste med sin frånvaro. I 
kategori Ib förefaller kontextualiseringen ske i mer konkret form.

Beskrivningskategori 2

Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskaplig kunskap 
som kan utmana lärarnas uppfattningar av LTG

Vetenskapliga studier har även under 1990-talet betydelse för lärar
nas LTG-arbete. Under 1980-talet uppfattade lärarna de refererade 
vetenskapliga studierna som bekräftelse på sina egna uppfattningar 
av LTG. De forskningsresultat som lärarna hänvisar till under 1990- 
talet förefaller istället utmana de egna uppfattningarna. Forskningen 
får, under 1990-talet, också större utrymme i debatten än den tidiga
re har fått. Ett uttryck för denna strävan är kanske vad Margret 
Rudqvist (medlemsblad nr 25, 1990) skriver:

Verksamma lärare behöver också handledning i att medvetandegöra 
sig om sina inre föreställningar kring lärande, sätta dem i relation till 
ny kunskap och TA STÄLLNING! (s. 25). I

I samband med rapporteringen från den trettonde världskongressen 
om läsning 1990 introduceras begreppet literacy (jfr kapitel 10) i LTG- 
föreningens medlemsblad. Enligt Rudqvist, som deltog i kongressen, 
arrangerades konferensen det år som FN proklamerat som ”The inter
national Literacy Year”. Rudqvist (medlemsblad nr 25, 1990) skriver:



Literacy är ett ord med bred betydelse och det låter sig inte enkelt 
översättas. Det innefattar både läs- och skrivförmåga och den ”bild
ning”, som läs- och skrivförmåga är förutsättningen för (s. 17).

Rudqvists rapport lägger stor vikt vid den forskning som presentera
des av professorerna Kenneth och Yetta Goodman. Med referens till 
dem skriver Rudqvist (medlemsblad nr 25, 1990):

”The whole Language Approach” förkortat till ”Whole Language” är ett 
begrepp, som innefattar hela språkets alla möjligheter till infallsvinklar i 
läs- och skrivutvecklingen. Det finns inte bara en väg för barn in i skrift
språket utan istället väldigt många vägar. Man skall, som lärare, vara 
öppen för och utnyttja språkets alla möjligheter, när man samverkar med 
barn i utveckling. Det innebär också ett respekterande förhållningssätt till 
barns egna vägval i läs- och skrivutvecklingen (s. 18).

I en av de första medlemstidningarna på 2000-talet presenterar Margret 
Rudqvist igen Goodmans ”Whole Language Approach” (jfr medlems
blad 25, 1990). I enlighet med Goodman är läsaren av en text i stor 
utsträckning medskapande. Den text som författaren skapar utgör ald
rig en komplett representation av författarens tankar. Rudqvist skriver, 
med referens till Goodman, att mänsklig kommunikation aldrig är abso
lut. Betydelsen finns i läsaren och i författaren men inte i själva texten. 
Den text som författaren formar har en betydelsepotential utifrån vilken 
läsaren skapar sin förståelse. Läsning handlar sålunda om att göra tex
ten begriplig snarare än om att bara identifiera ord. Den betoning av 
förståelse, som finns hos Goodman, återfinner Rudqvist även i Ulrika 
Leimars LTG. Hon menar dock att de nya insikterna kan förändra prak
tiken. Margret Rudqvist (medlemstidning nr 44, 2000) skriver:

Synen på skrivförmåga har ändrat sig mycket sedan Ulrika Leimar 
skrev boken Läsning på talets grund. Idag vet vi att barnet utvecklar 
sitt skrivande genom att skriva. Vi behöver därför inte längre skriva 
ner deras budskap (de fick därefter fylla i själva) under deras bilder. 
Istället kan vi i god ”goodmansk” anda låta dem skriva själva. Den 
tankekraft de använder för att skriva på sitt sätt är betydligt mera 
kreativ än det i många fall mekaniska ifyllandet av ett korrekt stavat 
budskap. Det är inspirerande att de bärande idéerna i LTG håller även 
om det vi faktiskt gör i klassrummet tillsammans med barnen genom
går förändringar när våra insikter djupnar! (s. 13-14).

Rudqvist återkommer till literacy-begreppet i sin rapport från ett semi
narium med professor Donald Graves i Oslo 1992. Graves lyfte fram



skrivandet som ett redskap för utveckling - ett redskap för att öka den 
egna medvetenheten i och om livet. Här måste läraren göra upp med 
gamla föreställningar om sin roll för barns skrivutveckling. Läraren 
skall konstruktivt uppmärksamma och stötta barnens framsteg. Det 
handlar om att ha förväntningar på deras kompetensväxt snarare än 
att ställa krav. Rudqvist (medlemsblad nr 29, 1992) skriver:

Läraren måste också göra upp med gamla föreställningar om sin roll 
för barns skrivutveckling, vilket i första hand oftast har handlat om 
stavning och interpunktion. Han/hon måste övergå från att ”stamp out 
sins” d.v.s. rätta fel, till att konstruktivt uppmärksamma och stötta barns 
framsteg och att skifta förhållningssätt i skrivsamvaron med elever från 
att ställa krav till att ha förväntningar på deras kompetensväxt (s. 17).

Detta förefaller ligga väl i linje med lärarfortbildaren och skolforska- 
ren Torsten Madséns föreläsning vid LTG-föreningens vårmöte 1994. 
Han menade, enligt Margareta Bertilssons rapport, att vi måste hjäl
pa barnen att reflektera över lärandets villkor. Det handlar om att ta 
reda på vilken kunskap de har och hur de tänker om den, och att 
sedan utmana dem med nya aktiviteter som gör att de måste reflekte
ra. Bertilsson (medlemsblad nr 32, 1994) skriver:

Skolans nya uppdrag: När eleven slutar skolan skall hon ha samma 
lust att lära som i åk 1. Under tiden eleven går i skolan får vi inte 
förolämpa barnens kompetens genom att ge dem t.ex. fylleri-lärome
del som ej stimulerar dem till eget tänkande (s. 3).

Under 1990-talet får undervisningen i läsning och skrivning på Nya 
Zeeland allt större utrymme i debatten i LTG-föreningens medlems
blad. Lärarutbildaren Monica Åhs behandlar utförligt denna under
visning. Utmärkande för undervisningen på Nya Zeeland är att man 
menar att barnen lär sig läsa genom att läsa. De skall ges möjlighet 
att läsa riktiga böcker med ett innehåll som är betydelsefullt för dem. 
Läsning skall upplevas som något positivt. Barnet skall få pröva sig 
fram och ta risker; de skall kunna använda alla tänkbara ledtrådar 
vid läsning. Läsning och skrivning skall finnas i alla aktiviteter. Man 
har inte färdighetsträning för sig utan språket används för kommuni
kation. Man betraktar också skrivning som ett sätt att bli en bra lä
sare. När barnen skriver blir de också uppmärksamma på hur text 
blir till. Åhs (medlemsblad nr 33, 1994) skriver:

På våra återkommande frågor om dyslexi fick vi genomgående i stort sett 
samma svar. Det kan sammanfattas så här: Dyslexia! It’s such a slippery



term... Det är bättre att koncentrera sig på barnets läsproblem än att ägna 
sig åt att sätta etikett på det. Risken för negativ förväntan leder alltför lätt 
till att det blir en självuppfyllande profetia. I vår filosofi är det tvärtom.
Vi bygger arbetet på positiv förväntan och bekräftelse av att barnet kan.

Dessutom behöver skolfolk på Nya Zeeland bara peka på de väldo
kumenterade resultaten som visar att alla barn kan lära sig att läsa om 
man tilltror dem om det och hjälper dem på traven på deras speciella sätt.

Nu gäller det att ta vara på den mängd goda erfarenheter och kun
skaper som finns på andra sidan jordklotet. Vid hemkomsten kände jag 
att jag skulle vilja vända upp och ned på en hel del vad det gäller under
visning, lärarutbildning och det svenska dyslexiprogrammet (s. 14).

Arbetet med s.k. storbok är också relaterat till erfarenheterna från Nya 
Zeeland. Maj Björk beskriver hur man kan arbeta med storboken. Björk 
skriver att det är viktigt att barnen får möta texter som kan ge dem 
rika läsupplevelser och som har ett förstklassigt språk. Storboken är 
enligt Björk (medlemsblad nr 35, 1995): ”en bok som är så pass stor till 
formatet att man kan samla barnen i grupp framför denna och läsa 
tillsammans så att alla samtidigt kan både se och höra texten” (s. 11). 
I den gemensamma läsningen kan barnen, skriver Björk, förstå sam
bandet mellan örats och ögats språk, och på så sätt knäcka den alfabe
tiska koden. Björk (medlemsblad nr 35, 1995) skriver:

I handboken Vi läser och skriver tillsammans beskriver mina medförfat- 
tare och jag hur man kan använda storboken vid läsinlärningen. Vi 
framhåller här att det inte handlar om att läsa en storbok ”rätt upp och 
ned”, utan snarare om ett förhållningssätt till språk och inlärning. Detta 
innebär bl.a. att man integrerar olika uttrycks- och arbetsformer, men 
också att storboken har en tydlig och markant plats i denna process.

Det finns några viktiga antaganden om storbokens möjligheter 
vid läsinlärningen som jag inledningsvis vill framhålla. Ett sådant 
antagande är att storboken kan bidra med att återskapa den trygga 
och stimulerande miljö som barn upplever när man t.ex. läser god
nattsaga och som hjälper många barn att lära sig läsa.

Ett annat antagande är att vi kan hjälpa barnen att lära sig läsa i 
skolan om de erbjuds liknande inlärningsstrategier som de barn an
vänder som själva lär sig läsa. Dessa barns metoder bör ju vara värde
fulla eftersom de lär sig läsa utan egentlig undervisning (s. 11).

Eva Jensen och Christina Andersson skriver om sina erfarenheter från en 
studiecirkel om undervisningen på Nya Zeeland. Cirkeln hölls av läraren 
Mark Pole. Jensen och Andersson (medlemsblad nr 36,1996) refererar sitt 
samtal, med utgångspunkt från den aktuella cirkeln, enligt följande:



- På Nya Zeeland går man alltid från det kända till det okända. Mark 
jämförde med Suzukimetoden.

- Det är också viktigt. Ungarna skall aldrig utsättas för någonting 
som de känner sig osäkra inför, aldrig.

-Jag tycker att det här stämmer väl överens med LTG ändå.

- Bara att vi inte har satt ord på det eller analyserat det så här bra.

- Vi är inte lika tydliga.

- Nej, lite försiktiga.

- Ja, och inte så teoretiska heller. Där är det mer teori bakom och det 
är forskat (s. 7).

Att lärarna finner beröringspunkter med LTG tror jag inte skall upp
fattas som att man söker bekräftelse på de egna uppfattningarna av 
LTG. Återkommande visar lärarnas diskussioner, om exempelvis er
farenheterna ifrån Nya Zeeland, att man söker ny kunskap om barns 
läs- och skrivutveckling.

Under 1990-talet är influenserna från Bo Sundblads och Birgita Al
lards forskning fortfarande påtaglig. I medlemsblad nr 37, 1996 presen
teras det s.k. läsutvecklingsschemat (LUS) som söker visa utvecklingen 
av läsförmågan från det allra första intresset för bokstäver till maximalt 
utvecklad läsförmåga. I nästkommande medlemsblad presenteras Birgi
ta Allards föreläsning om skrivutveckling på föreningens vårmöte 1997. 
I det aktuella medlemsbladet presenteras också det s.k. skrivutvecklings- 
schemat (SUS). Eva Jensen (medlemsblad nr 38, 1997) skriver:

Att språkutveckling är något livslångt och att det är viktigt att se hela 
utvecklingen för att effektivt kunna ta hand om vår bit i elevens ut
veckling.

Att det är ett professionellt kunnande om barns språkutveckling och 
inte bara ”vi brukar”, ”nog bra”, ”kul och nytt” som skall avgöra hur 
vi arbetar.

Att vi skall använda vår professionella intuition när vi lyssnar på elev
ernas önskemål, individualiserar och höjer kraven på eleverna.

Att utnyttja tiden. Se till att tiden används till det som i största möjliga 
mån utvecklar eleverna d.v.s. inte nödvändigtvis största antalet ar
betsuppgifter, men till att läsa och skriva (s. 10).



Jensen, som skriver om föredraget, menar att hon fick mycket att 
tänka på. Hon lyfter bl.a. fram att det är viktigt att betrakta språkut
veckling som något livslångt och att ett professionellt kunnande om 
barns språkutveckling skall styra hur lärarna skall arbeta.

Kommentar till beskrivningskategori 2

Inom ramen för kategori 2 har den vetenskapliga kunskapens influ
enser i lärarnas LTG-arbete behandlats. Den forskning som, under 
1990-talet, har haft stor betydelse är den som fokuserar s.k. läs- och 
skrivutveckling. Tendensen att bekräfta eller att försvara LTG-meto- 
den är inte framträdande. Problematisering av innebörder av barns 
läs- och skrivutveckling utifrån t.ex. det s.k. LäsUtvecklingsSchemat 
(LUS) och ”The Whole Language Approach” kan i flera stycken ut
mana LTG. Att det, under 1990-talet, inte fanns något underlag för 
att formulera kategorin ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av lärares 
erfarenheter av LTG” kan också uppfattas som ett uttryck för att det 
LTG-arbete som bedrevs under 1980-talet har utmanats. I de texter 
som presenteras i LTG-föreningens medlemsblad/tidning pekar man 
på innebörder av det nya, men utvecklar i mindre utsträckning kon
sekvenser av influenserna för LTG-arbetet. Ett exempel som kan peka 
i motsatt riktning utgörs av Margret Rudqvists resonemang kring 
Kenneth Goodman och LTG (jfr medlemstidning nr 44, 2000). Någon 
direkt kritik av de vetenskapliga influenserna presenteras heller inte.

Hur uppfattas LTG under 1990-talet?

De uppfattningar av LTG som kom till uttryck under 1980-talet kan 
beskrivas med hjälp av begreppen metod, grundsyn, jag-stödjande 
arbetssätt och grundantaganden. I medlemsblad nr 27, 1991 pekar 
Margret Rudqvist på den oro som Ulrika Leimar uttryckte för att 
LTG enbart skulle användas som en läsinlärningsmetod - en ritual 
som lärare följer utan att veta vad de gör och varför de går till väga 
på ett sätt framför ett annat. Mot denna bakgrund poängterar åter
kommande föreningen vikten av att tydliggöra LTG:s vetenskapliga 
bas och att vidareutveckla LTG genom att integrera nyare forskning 
om barns spontana skriftspråksutveckling (jfr medlemsblad nr 30, 
1993). I jubileumsnumret av LTG-föreningens medlemstidning (med
lemstidning nr 43, 2000) diskuteras innebörder av LTG. Även här 
refererar Margret Rudqvist till Leimar. Hon framhåller att LTG-me-



toden, ur Leimars perspektiv, var ett handlingsförslag som skulle vara 
väl förankrat i ett förhållningssätt till barn som är i färd med att lära 
sig läsa. Rudqvist (medlemstidning nr 43, 2000) skriver:

Vi, liksom Ulrika Leimar, tror att människan är ”en aktiv, nyfiken, 
produktiv och samarbetsinriktad varelse med i ordagrann mening 
omätbara utvecklingsresurser” (s. 11).

Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet blir uppfattningen av LTG 
som förhållningssätt framträdande. Detta kanske kan förstås mot bak
grund av att dels har praktikers kunskaper och erfarenheter, i högre 
grad än under 1980-talet, haft direkt relevans för lärarnas LTG-arbe- 
te, dels har forskningsintresset tydligare fokuserat barns läs- och skriv
utveckling. Det är möjligt att de perspektiv på barns läs- och skrivut
veckling, som har haft betydelse för utvecklingen av LTG, utmanar 
såväl uppfattningen av vad läsning är som hur man som lärare skall 
möta det lärande barnet.

Samtidigt som den forskning man tar lärdom av, och influenser i 
form av praktikers kunskaper och erfarenheter avgränsas, vidgas upp
fattningen av vad LTG är. Influenserna fokuserar läs- och skrivut
veckling medan LTG som förhållningssätt torde kunna vara applicer- 
bart i sammanhang långt utöver läs- och skrivutvecklingens arena. 
Detta förefaller kunna utgöra en risk i det att ”förhållningssätt” är 
en så vid kategori att en rad uppfattningar kan inkluderas medan få 
kan exkluderas.

Lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik 

under 1990-talet visavi 1980-talet

I analysen av LTG-föreningens medlemsblad, under perioden 1979-1989, 
framträdde en bild av att LTG kontextualiserades. Det skedde dock i 
abstrakt form emedan de explicita relationerna, mellan å ena sidan prak
tikers kunskaper och erfarenheter och å andra sidan LTG, i stor utsträck
ning saknades. Under 1990-talet var bilden annorlunda. Influenser i LTG- 
arbetet utgjordes då av praktikers kunskaper och erfarenheter med di
rekt relevans för LTG. Dessa kunskaper och erfarenheter, som associe
rar till läs- och skrivutveckling, föreföll ge utrymme för en kontextualise- 
ring av Läsning på Talets Grund i en mer konkret form än under 1980- 
talet. Om vi återknyter denna bild till Toulmins karakteristik av föränd
ringar i det moderna samhället, uttryckt i termer av en förskjutning från



det lokala till det allmänna, är det här inte självklart att abstrakta axiom 
fick företräde framför konkret mångfald.

Utifrån analysen av läraruppfattningar under 1980-talet formu
lerades kategorin ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av lärares erfa
renheter av LTG”. Lärarna beskrev hur de gjorde i sitt arbete men 
inte vad de gjorde eller varför de gick tillväga på ett sätt framför ett 
annat. I analysen som fokuserar 1990-talet finns inget underlag för 
att formulera nämnda kategori. Att så är fallet kan ha samband med 
att uppfattningen av vad LTG är förändrades. Under 1980-talet var 
uppfattningen av LTG som en metod framträdande, även om andra 
uppfattningar presenterades. Under 1990-talet var uppfattningen av 
LTG som förhållningssätt aktuell. Om vi söker förstå detta förhållan
de med utgångspunkt från Toulmins beskrivning av utvecklingen från 
det enskilda till det universella, där allmänna principer får företräde 
framför de enskilda fallen, tycks fallet (metoden) träda tillbaka fram
för principen (förhållningssättet). Man kunde också befara att för
hållningssättet skulle bli så allmänt att läs- och skrivutveckling inte 
kunde utgöra någon självklar fokusering.

I analysen av lärares uppfattningar under 1980-talet associerades 
beskrivningskategorin ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskap
lig kunskap som kan bekräfta lärarnas uppfattningar av LTG” med, 
vad Toulmin benämner, förskjutningen från det tidshundna till det tid
lösa. Forskningen föreföll inte bidra till någon förändring av LTG, utan 
fungerade snarare som bekräftelse på metodens giltighet. Under 1990- 
talet föreföll forskningen spela en annan roll. Den vetenskapliga kun
skap som gavs utrymme kunde antas utmana vilka innebörder LTG 
gavs av lärarna. Ett utslag för detta förefaller vara att den forskning 
som man relaterade till i stor utsträckning behandlade läs- och skrivut
veckling. Med referens till Toulmin torde det här finnas en ansats till 
att återknyta till det s.k. tidsbundna framför det tidlösa.

Under 1980-talet framträdde ingen entydig bild av argumentation
ens roll. När kunskaps- och inlärningssyn diskuterades gav man ut
tryck för en syn och tog avstånd från en annan, utan att några egentli
ga argument presenterades. En argumentation blev i viss mån aktuell 
när det var fråga om att bekräfta eller försvara LTG-metoden. När det 
kom att handla om att definiera LTG var argumentationen också min
dre påtaglig. Under den senare delen av 1980-talet initierade LTG- 
föreningens styrelse dock en diskussion om innebörder av LTG.

I medlemsbladen/tidningarna fortsatte, under 1990-talet, styrelsens 
ansatser till att få till stånd en diskussion om innebörder av LTG. Argu
mentationen blev mer påtaglig när det gällde att förfäkta relevansen hos



de influenser man presenterade, så som synen på läs- och skrivutveck
ling på Nya Zeeland. Man sökte härigenom problematisera innebörder 
av läs- och skrivutveckling; men någon kritisk granskning av influenser
na kom inte till uttryck. I någon större omfattning fördes det heller inte 
någon diskussion om relationen mellan LTG och de aktuella influenser
na. Detta skall dock inte förstås som att LTG inte påverkades. Ett ut
tryck för en förändring kan exempelvis vara att Läsning på Talets Grund 
idag definieras som ett förhållningssätt framför en metod.

I undersökningen av 1980-talets läraruppfattningar överensstämde 
bilden, av lärares förhållningssätt i relationen teori-praktik, i stor ut
sträckning med det s.k. ALF-projektets analyser av LTG som lärarledd 
försöksverksamhet. Inom projektet kunde man, hos lärarna, inte finna 
några uppenbara relationer mellan strävanden, bedömningar och hand
lingar. Vidare förekom kontextuella aspekter i högst abstrakt form. Sko
lan som formell organisation tycktes, ur lärarnas synvinkel, inte heller 
ha någon större tyngd i resonemang och bedömningar. En påtaglig skill
nad i förhållande till ALF-projektets analyser utgörs dock av att det, i 
medlemsbladet under 1980-talet, fanns en ansats till att argumentera 
när det gällde att försvara och bekräfta relevansen av LTG-arbetet.

Analysen med fokus på 1990-talets läraruppfattningar skiljer sig dock 
mer, än 1980-talets, från ALF-projektets utsagor. Detta kommer till ut
tryck genom att kontextualiseringen av LTG kan antas komma till mer 
konkret uttryck i 1990-talsanalysen. Detta kan förstås mot bakgrund av 
beskrivningskategorin ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers 
kunskaper och erfarenheter som kan förväntas ha direkt betydelse för 
lärarnas arbete med LTG”. De verksamheter som man relaterade LTG- 
arbetet till förkom inte i abstrakt form. Att den vetenskapliga kunskap 
som refererades var tydligare avgränsad mot läs- och skrivutveckling, 
pekar i samma riktning. Forskningen gavs också rollen av stimulus sna
rare än bekräftelse. Detta pekar i motsatt riktning i förhållande till ALF- 
projektets analyser där pedagogisk idédebatt, i sin roll som bekräftelse, 
snarare bidrog till en dekontextualisering av debatten.

Studien av debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning un
der perioden 1979-2000 ger en bild av en förändring av lärarnas 
förhållningssätt i relationen teori-praktik. Under 1990-talet, i jämfö
relse med 1980-talet, kan man identifiera en ansats till en förskjut
ning från dekontextualisering i riktning mot kontextualisering. En 
förskjutning föreföll även ske från abstraktion i riktning mot konkre
tion. Argumentationen kan, även den, sägas ha fått en mer framskju
ten plats under 1990-talet i jämförelse med 1980-talet.



Noter

1. Det framgår inte av texten vilken yrkesgrupp Birgitta Kuijl tillhör. Denna hrist på 
information är återkommande i medlemsbladen, varför yrkestillhörighet inte all
tid anges.

2. I de fall det inte framgår av texten vem eller vilka som refererar eller skriver i 
medlemsbladet/tidningen saknas uppgift.

3. Relationen mellan Edfeldts läsprocessmodell och LTG, som Edfeldt berör i sin 
föreläsning, behandlas även i nästkommande medlemsblad (nr 18, 1987).

4. År 1970 gav dåvarande Skolöverstyrelsen Lärarhögskolan i Mölndal uppdraget 
att utveckla en modell för undervisningen i naturorienterande ämnen på låg- och 
mellanstadiet. Det gav upphov till det s.k. LMN-projektet (låg- och mellanstadiets 
naturvetenskap) (jfr kapitel 4).

5. Er.o.m. nr 41 1998 används, som nämnts tidigare, beteckningen medlemstidning.



Kapitel 9



Analys av lärares uppfattningar 
AV SITT ARBETE MED LTG ÅR 2000/2001

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen av 20 lärares 
uppfattningar av sitt arbete med LTG år 2000/2001. Liksom i analysen 
av debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning har jag i ett första 
steg analyserat lärares uppfattningar med hjälp av den fenomenogra- 
fiska forskningsansatsen. Intervjuanalysen utgår från två fokusering- 
ar - dels lärarnas uppfattningar av vad LTG är, dels uppfattningar av 
vad som utgör influenser i LTG-arbetet. I syfte att få en bild av under
sökningsgruppen har frågorna också berört undersökningspersoner
nas födelseår, utbildningsbakgrund och aktuell lärartjänst. Resultatet, 
uttryckt i kvalitativt skilda beskrivningskategorier, har jag tolkat med 
hjälp av det perspektiv som Stephen Toulmin (1995/1990) utgår ifrån i 
sin karakteristik av de förskjutningar som, enligt honom, utmärker för
ändringen från den första till den andra moderniteten.

De intervjuade lärarnas uppfattningar presenteras i kvalitativt 
skilda beskrivningskategorier, vilket innebär att kategorierna repre
senterar olika karaktärsdrag hos uppfattningarna. Det är här, liksom 
i analysen av LTG-föreningens medlemsblad/tidning, fråga om att 
beskriva en grupp lärares olika uppfattningar snarare än skillnader 
mellan olika individers uppfattningar. Det innebär att en intervjuper
son kan ”komma till tals” i större utsträckning än en annan. Det kan 
också betyda att någon/några intervjupersoner inte citeras i redovis
ningen. Till skillnad från tidningscitaten utgörs intervjucitaten av tal
språk som till sin karaktär skiljer sig från det skrivna språket i med
lemsbladen/tidningarna. Detta kan innebära att intervjucitaten kan 
uppfattas vara tyngre att läsa.

Hur uppfattas LTG år 2000/2001?
I debatten i LTG-föreningens medlemsblad 1979-1989 definierades 
LTG som metod, grundsyn, jag-stödjande arbetssätt samt grundan
tagande. Någon definition av begreppen gavs inte i artiklarna. Man 
förde heller ingen egentlig diskussion om de uppfattningar som häv
dades. Under senare delen av 1980-talet initierade LTG-föreningens 
styrelse en diskussion om vad LTG är. På 1990-talet blir uppfattning
en av LTG som förhållningssätt sedan framträdande.



I det följande presenterar jag de intervjuade lärarnas uppfattning
ar av vad LTG är år 2000/2001. Att det inte är lätt att fånga lärarnas 
förståelse illustreras av vad en av de intervjuade lärarna säger:

Intervjuperson (Ip) 3: ... grunden är fortfarande någon slags Ulrika 
Leimars böcker och så där. Men det har ju ändå blivit, det är Nya 
Zeeland, det är att över huvud taget att arbeta konkret, att gå ut, att 
öppna sig mot samhället, att jobba demokratiskt och läscentreraf...

Beskrivningskategori 1 

LTG är Läsning på Talets Grund

Uppfattningar som kommer till uttryck i denna kategori refererar till 
LTG så som det utvecklades av Ulrika Leimar i boken Läsning på Ta
lets Grund - läsinlärning som bygger på barnets eget språk. I katego
rin ”LTG är Läsning på Talets Grund” betonas de s.k. faser - samtals- 
fasen, dikteringsfasen, laborationsfasen och återläsningsfasen samt 
efterarbetningsfasen - som spelade en viktig roll när LTG initierades.

Ip 10: Och sedan tycker jag bokstavskontroll, händelseblad och faser
na, det är liksom det som är hela styrkan. Och det tycker inte jag man 
kan ändra på. Har man inte det, då har man inte LTG.

Med den utgångspunkten är det också viktigt att LTG-föreningen kan 
fortsätta att kallas just LTG-föreningen, vilket refererar till en diskus
sion om ett eventuellt namnbyte. En del medlemmar menar att LTG har 
förändrats, vilket aktualiserar ett övervägande gällande namnfrågan. 
Intervjuperson 10 samtycker inte till att LTG-fören ingen skulle byta namn.

Beskrivningskategori 2

LTG är läs- och skrivlärande på läsandets och skrivandets grund

Genom att barnet söker producera egna texter utvecklas såväl läsan
det som skrivandet. Genom att läsa och skriva lär man sig att behärs
ka dessa färdigheter. I kategori 2 refererar uppfattningarna av LTG 
till barns läs- och skrivlärande. De uppfattningar som kommer till 
uttryck kan exemplifieras av vad intervjuperson 2 och 3 säger.



Ip 2: Ja, jag tror att jobba med egna texter i alla former alltså är 
väldigt utvecklande för språket, och på köpet så lär man sig läsa och 
skriva genom att skriva ned det man vill ha sagt. Och det tycker jag är 
mycket kärnan i LTG.

Ip 3: Att det är det som är tanken i LTG. Att man lär sig skriva genom 
att göra det, att man lär sig begrepp genom att skriva ned dem och så 
vidare, genom att sortera skriftspråket.

Beskrivningskategori 3

LTG är undervisning som tar sin utgångspunkt 
i barnens erfarenheter

Det handlar här om att anpassa skolans värld efter barnen. Det är 
fråga om att ta reda på hur barnen tänker och resonerar, och därmed 
förstå vilka erfarenheter de har med sig till skolan. Det är inte fråga 
om att söka fel hos barnen utan att finna vägar i undervisningen, som 
kan möta elevernas erfarenheter.

Ip 5: ... sen frågar man: Vad är det för fel på barnet? När det inte går 
som det skall, eller vad man skall säga, när inte utvecklingen följs. Då 
är det liksom fokus på barnet - vad det är för fel på barnet. Självklart 
skall fokus vara på barnet, men då kanske: Hur tänker det här barnet?
Vad kommer det här barnet ifrån för värld?

Barnen skall i detta sammanhang betraktas som en ”resurs” som både 
kan och vill. Som lärare är det då viktigt att skapa utrymme för bar
nen att utvecklas - att invänta och stimulera deras utveckling.

Ip 20: ... att barn kan, att barn vill och att barn utvecklas. Att man 
måste ge barn utrymme att utvecklas och även kanske invänta utveck
lingen och ibland putta på utvecklingen lite grann. Men att barnet självt 
kan, barnet självt är en så att säga resurs, tycker jag, som man inte får 
glömma bort när det kommer till skolan. Det har ju levt - barnet har ju 
levt i sju år och har en massa saker med sig. Det måste man ta vara på.

Undervisningen måste ta hänsyn till barnens olika erfarenheter. En 
betydelsefull erfarenhet är den kunskap som barnen har med sig till 
skolan. Intervjuperson 16 relaterar i detta sammanhang till läsning.

Ip 16: Ja, framför allt förhållningssättet till barn, det är liksom synen 
på barn - hur barn lär sig. Att jag inte lär ut till dem, och tar en



bokstav i taget och strukturerar undervisningen åt dem, utan tar mer 
hänsyn till barnen. Och jag måste engagera mig i barnen för att lik
som se vad barnen behöver.

Intervjuperson 9 betonar också, i generella termer, vikten av att utgå 
från barnens kunskaper.

Ip 9: ... ett sätt att tänka om hur elever lär sig saker och ting, och att 
utgångspunkten hela tiden skall vara elevens eget kunnande som är i 
fokus och utgångspunkt för den vidare inlärningen.

En annan lärare konkretiserar innebörden av uppfattningen genom 
att hon refererar till att eleven börjat använda dubbeltecknad konso
nant. När så har skett kan läraren möta eleven i hans/hennes fortsat
ta utveckling.

Ip 5: Att se att: Oj, titta! Här har han börjat använda den - vad skall 
jag säga? Ja, dubbeltecknad är det här som man brukar ta upp, ”Nu 
använder han det jämt”. Då kan man börja prata för då förstår man 
att någonting, någon tanke är ...

Samma lärare menar också att ”man kan prata på en högre nivå”. 
Detta torde innebära att det både handlar om att utgå från barnets 
utvecklingsnivå och att utmana barnet i hans/hennes utveckling. Denna 
uppfattning kan också relateras till vad intervjuperson 20 tidigare 
gav uttryck för gällande barns utveckling.

Ip 5: ... jag tror inte att man behöver vara försiktig heller. Jag tror att 
man kan prata på en högre nivå också, om texter som det här med 
”storbok”. Att man kan prata i en grupp med barn om formen på 
språket och att det kan ligga på en högre nivå, att de inte behöver 
förstå allting på en gång.

Att utgå från och att tillvarata barnens språk uppmärksammas åter
kommande av lärarna. Här är det således inte fråga om kunskap i 
generella termer utan specifikt om språket. Att språket ges en central 
plats kan bl.a. relateras till att det, i Ulrika Leimars LTG, handlade 
om att lära barnen läsa just på talets eller språkets grund. Att inter
vjuperson 2 och 7 vill bejaka barnens språk kan också förstås som ett 
uttryck för ett demokratiskt handlande. Oavsett vilken språktillhö
righet barnet har skall det bejakas i undervisningen.



Ip 2: Ja, då tycker jag att det finns viktiga kvaliteter i LTG som är, dels 
att det tar, utgår ifrån barnets eget språk och att man tar tillvara bar
nets eget språk och att man bejakar det. Att det bygger på det barnet 
faktiskt kan, för i och med att barnen själva får välja till exempel 
bokstäver som de håller på med och så här, och sina texter, så gör de 
det på egen hand och då gör de det de kan, och det är där man så att 
säga börjar gräva och sedan kan detta vidgas.

Ip 7:... att möta barnen på deras egen språkliga nivå tycker jag känns 
väldigt viktigt. Och att vidareutveckla, att försöka bemöta varje barn 
där det står.

Relaterat till barnets språkliga erfarenheter är också hans/hennes s.k. 
kommunikativa kompetenser. Enligt den nedan citerade intervjuper
sonen handlar läsandet och skrivandet om att kommunicera. Alla tex
ter, oavsett utförande, har en mottagare. Texten är skriven i syfte att 
kunna kommunicera, såväl med sig själv som med andra människor. 
Det är således viktigt att, i undervisningen, möta barnets kommuni
kativa förmåga. Även den s.k. kommunikativa kompetensen kan re
lateras till frågan om ett demokratiperspektiv i undervisningen.

Ip 8: De är själva mottagare till andras texter och de får andra motta
gare till sina texter. Och texten är ju hela tiden ett uttryck för, det är ju 
en kommunikation som man är ute efter. Det är ju ingen som skriver 
något utan att vilja, att det är något man vill förmedla på något sätt 
ändå. Jag menar, ibland är det ju till sig själv, för att komma ihåg, 
men då fyller det ju den funktionen, eller att man vill berätta något för 
någon i ett brev, eller skriver man en bok - så har man ju jätte många 
man vill berätta för. Man vill att jätte många skall få ta del av det här, 
och jag tror att det är jätte viktigt att de känner att vi måste, det är 
kommunikationen som är det centrala!

Att på olika sätt utgå från barnens erfarenheter ställer också stora 
krav på dem. Flera intervjupersoner framhåller att barn som ”behö
ver struktur” inte riktigt klarar ett arbetssätt som är s.k. friare till sin 
natur. Intervjuperson 1 beskriver konflikten mellan hennes intentio
ner och dessa barns behov av en strukturerad undervisning.

Ip 1: Jag har känt så här, att de som är osäkra och svaga...

Intervjuare (I): Svaga, hur menar du då?



Ip 1: Ja, kanske det att de tycker att det, att allt är svårt och så. De 
skulle hellre vilja ha så här: Sitt ned! Skriv på sidan 25! När du är klar 
så gör du det, och så gör du det! De vill gärna veta att ”Det här gör jag 
...” Och det är egentligen dem man vill hjälpa med LTG fast man kan 
tycka att det är svårt många gånger.

Intervjuperson 13 talar om att det är viktigt att hjälpa s.k. svaga 
elever att finna genvägar till att lösa olika problem i skolan. Genom 
att nyttja de ”starkare” elevernas erfarenheter kan de ”svagare” 
eleverna utveckla framkomliga strategier för att hantera olika situa
tioner. Genom att aktivt arbeta med barnens erfarenheter kan såväl 
s.k. starka som svaga elever gynnas.

Ip 13: Men för svaga elever behöver faktiskt få hjälp att hitta genvä
gen, de behöver gå dels sin egen väg och sedan så behöver de få höra 
kompisarnas idéer och mina idéer som har mer erfarenhet. ... ”Lär er 
att fuska så mycket ni kan”. ”Inte fuska genom att titta i facit men lär 
er att hitta genvägar!” För det är det som de i matte är duktiga på - att 
t.ex. räkna upp om man skall ta åtta plus sex, att då, att föra ett 
resonemang om att man kan räkna till tio först och sedan komma ihåg 
hur mycket man har kvar eller, och sedan kan man ta hjälp av de 
eleverna som är starka för de har i regel helt andra strategier.

Med fokus på barnens erfarenheter i form av kunskaper, språk eller 
kommunikativ kompetens förefaller kategori 3 definieras vidare än 
såväl kategori 1 som kategori 2. Detta aktualiserar också frågan om 
hur LTG skall avgränsas och vad det innebär.

Beskrivningskategori 4 

LTG är undervisning på demokratisk grund

Inom ramen för kategori 3 fanns också uttryck som kunde relateras till 
en undervisning som bedrivs på demokratisk grund. Det gällde så väl i 
fråga om att tillvarata barnens språkliga erfarenheter som deras kom- 
munikativa kompetens. Uppfattningarna i kategori 4 pekar på bety
delsen av att eleverna känner att de kan och att de duger i skolan. Det 
förefaller handla om att utveckla barnens självrespekt och deras res
pekt för andra - alla har något att komma med och alla är värda att 
lyssna på. Samtliga elevers deltagande är värdefullt i klassrummet. 
Intervjuperson 4 och 5 ger uttryck för dessa uppfattningar.



Ip 4: ... att stärka självkänslan, att de får uppleva den här läsglädjen 
och att ”jag kan” och att ”jag duger”.

Ip 5: Man gör utefter det man själv kan och att det duger. Och att 
försöka ha det klimatet i klassrummet, det vill jag ha! Att man skall 
känna att det duger det man gör.

Kärnan i uppfattningarna i beskrivningskategori 4 skulle kunna be
skrivas med hjälp av vad intervjuperson 3 säger.

Ip 3: Att det här med, som det hette då ”att lämna skolan med rak 
rygg” ... att det är väldigt viktigt för mig att ingen unge i mitt klass
rum känner sig som den som inte klarar det, den som inte kan. Utan 
alla skall känna sig som, ja om inte vinnare, för jag tycker att man 
behöver inte vinna - vinnare förutsätter förlorare - utan mer som att:
Ja, jag grejade det här, jag är en sådan som kan. ... Det tycker jag är 
en väldig styrka i LTG-tanken.

Att lämna skolan med rak rygg är också titeln på slutbetänkandet av 
Läs- och skrivkommittén från 1997. Där behandlas rätten till skrift
språket och förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta 
läs- och skrivsvårigheter. I förslaget diskuteras läsning och skrivning i 
skolan som mänskliga och medborgerliga rättigheter. Intervjuperson 3 
relaterar inte explicit till nämnda betänkande men hennes resonemang 
kan associeras med den diskussion som förs på den politiska arenan.

Ovan har fyra olika beskrivningskategorier presenterats i vilka oli
ka uppfattningar av vad LTG är kommer till uttryck. Kategoriseringen 
av uppfattningarna grundar sig på lärarnas resonemang om vad LTG är 
och deras beskrivningar av utvecklingen av det egna LTG-arbetet. För 
att fånga lärarnas uppfattningar av LTG blir det också betydelsefullt att 
undersöka vilka uppgifter lärarna menar att LTG-föreningen har.

Uppfattningar av LTG-föreningens uppgifter

SOM UTTRYCK FÖR INNEBÖRDER AV LTG

Två kvalitativt skilda kategorier beskriver de intervjuade lärarnas 
uppfattningar av LTG-föreningens uppgifter. Jag rubricerar dem 
”LTG-föreningen erbjuder ett smörgåsbord av intressanta pedago
giska idéer” och ”LTG-föreningen erbjuder en diskussionsarena för 
medlemmarna”. Beroende på vilken uppfattning som ges företräde 
kan LTG ges olika innebörd.



Beskrivningskategori a

LTG-föreningen erbjuder ett ”smörgåsbord” 
av intressanta pedagogiska idéer

Lärare som ger uttryck för denna uppfattning betonar den positiva 
inspiration som de får genom att lyssna till de föreläsningar som fören
ingen arrangerar. Intervjuperson 1 talar i termer av att samla pärlor.

Ip 1: ... LTG-föreningen liar gett mig ett slags pärlor som man samlar 
så här på en tråd som man använder sig av.

Det resonemang som intervjuperson 15 för kan också illustrera detta 
synsätt. Hon menar att det är stimulerande att ta del av lärares erfa
renheter av att på olika sätt pröva att arbeta med barnen. Man kan på 
så sätt få nya idéer som man kan använda i den egna undervisningen.

Ip 15:... att man liksom inte fastnar i ett spår och så bara gör man det 
här, och gör det här och gör det här. Utan att man vågar tänka efter 
och vågar pröva nya saker. Sedan huruvida det finns teorier bakom 
det här nytänkandet, det kan jag inte svara för, men att det finns ett 
nytänkande. Och att man liksom vågar pröva saker, att man delger, 
mycket delgivande. Att liksom någon har provat ett sätt att jobba med 
bild kanske eller litteratur, eller vad som helst, och sedan förmedlar 
man det till andra så att man har... Och då kan man ju som lyssnare 
liksom känna igen sig eller tycka: Åh, ja men det här vill jag prova 
eller, men det här är ju precis det jag gör! Och då blir man jätte glad.

Intervjuperson 1 säger också att hon är medveten om att vissa med
lemmar inte tycker att det kan vara föreningens syfte att arrangera 
föreläsningar.

Ip 1:... just framåtrikrande åt det hållet som den alltid har varit. Och jag 
förstår egentligen inte hur man har kunnat hitta alla dessa goda föreläs
ningar, föreläsare; men det tycker jag är en av de viktigaste sakerna som 
föreningen har att göra. Men jag vet att det var ju flera stycken, där i 
föreningen, som inte tyckte att man skulle ha det som syfte.

Intervjuperson 5 är en av dem som är skeptiska till att arrangemang
et av föreläsningar får ett så stort utrymme i föreningens verksam
het. Hennes kritik riktas inte mot att föreläsningarna skulle vara då
liga, utan mot den dignitet som föreläsningarna ges i föreningens ar
bete. Hon efterlyser i högre grad möjligheter till diskussion, i synner



het om de uppfattningar av LTG som förhållningssätt som aktualise
rats under 1990-talet.

Ip 5: Den tiden som jag har varit med har väl, och det är väl det som 
jag kanske blev lite besviken också, styrelsen, att det blev ju mycket 
det här att fixa med tidningen och fixa föreläsningar och möten. Själv
klart, det är ju en jätte viktig uppgift också, att få ut bra föreläsare till 
bra pris. Men jag saknar diskussionen just om ens förhållningssätt och 
tankar just kring alltså livet är det. För det är någonting som jag 
börjar lära mig mer och mer också - att det har inte bara med att göra 
att det är någon pedagogik i skolan, utan det är vad du har för förhåll
ningssätt till livet över huvudtaget.

Att många av de intervjuade lärarna är väldigt nöjda med de föreläs
ningar som erbjuds, inom föreningens verksamhet, är det inget tvivel 
om. Man betraktar föreläsningarna som ”kickar” i det egna arbetet. 
Men om de får karaktären av ett ”smörgåsbord”, där man erbjuder ett 
mångfacetterat innehåll, tenderar LTG att antingen få en allt vidare 
innebörd eller att inte alls associeras med föreläsningsinnehållet.

Beskrivningskategori b

LTG-föreningen utgör en diskussionsarena för medlemmarna

De lärare som ger uttryck för denna uppfattning söker ett forum för 
diskussion om innebörder och implikationer av LTG. Att det inte är 
okomplicerat att fånga sådana innebörder kan illustreras av vad in
tervjuperson 13 säger.

Ip 13: Om du hade intervjuat mig för femton år sedan då hade den här 
intervjun gått på halva tiden, jag hade haft superfärdiga svar. Men nu 
är det, alltså lite svårt att hitta ord för det jag gör, för att jag har, ja då 
visste jag allt och ju mer jag håller på desto osäkrare blir jag.

Intervjuperson 2 betonar vikten av att föreningen kan vara ett ”tan
keställe” eller ett ”tänkställe” för medlemmarna. Men argumenta
tionen antas utgå från ”någonting som är större än det här himla 
metodstyrda”. Detta antagande torde hänga samman med uppfatt
ningen att LTG inte är en metod utan ett förhållningssätt. Diskussio
nen inom föreningen förväntas därmed inte bygga på ”en massa tyck
ande” utan på att ”det finns en logisk förklaring”. Argumentationen 
förefaller på sätt fungera som bekräftelse på den egna uppfattningen.



Ip 2: ... jag tycker att föreningen skall visa på att det finns fungerande 
vägar att hjälpa barn i sin läs- och skrivutveckling utan att gå tillbaka till 
något traditionellt, väldigt metodstyrt. Utan att, och att man på de här 
vägarna skall hitta och ge varandra idéer om sätt som kan vara möjliga 
i en viss situation. Och det är därför som jag, det handlar inte om att vi 
skall dela ut metoder, utan det handlar liksom om, att ”så här mötte jag 
ett barn” som kan ge impulser till att växa vidare själv. Det tycker jag är 
jätteviktigt. Sedan tycker jag också att föreningen, ja, att vara som ett 
”tankställe” och ”tänkställe” där man kan reflektera tillsammans utifrån 
att man vet att man vill någonting som är större än det här himla metod- 
styrda och det här traditionella ... Och också föra en argumentation kring 
varför det är OK att låta barn skriva på sitt eget sätt, i fast förvissning att 
då kommer de att följa konventionella regler totalt. Så att det blir liksom 
en intellektuell, ja, att man, det är bara inte en massa tyckande, utan det 
finns en logisk förklaring, det är vettigt det här!

Intervjuperson 3 betonar svårigheten med att vara medlem i en peda
gogisk förening om man inte blir klar över vilka ”grundantaganden” 
var och en resonerar utifrån. Hon menar att det kan vara svårt när 
man inte delar samma praktik. Svårigheter i att förstå medlemmar
nas grundantaganden kanske också kan illustreras av vad intervju
person 2 betecknar som ”metodstyrt”.

Ip 3: Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror att det är väldigt avgöran
de. Och det är nog det som gör det komplicerat med alla ... pedagogiska 
riktningar och så, därför att jag tror inte att man tillräckligt mycket pra
tar om vad man har för grundantaganden. Och att det kan bli väldigt 
svårt sedan när man... att ha en pedagogisk förening där man kanske inte 
snackar tillräckligt klart om hur man ser på saker. Det kan bli väldigt 
komplicerat. Men jag tror också det är svårt att sätta ... alltså sådant kan 
man prata väldigt mycket om, men att veta vad den ena eller andra 
menar det kan vara svårt om man inte har en gemensam praktik.

I: Vilket innebär?

Ip 3: Jag menar att man som lärare när man i allmänhet inte jobbar 
praktiskt ihop, man jobbar inte praktiskt i samma barngrupp. Där tror 
jag väldigt mycket på det här med, faktiskt, ett lärarlag där man till och 
med delar barn. Därför i den praktiken där kommer du inte runt vilka 
grundantaganden du har. När man jobbar tillsammans med fritidspe
dagoger som jag ofta gör idag, då plötsligt möts man där och märker 
att: Jisses, vi har samma ord, men vi menar helt olika grejer. Och det 
har inte att göra med att vi är olika yrkeskategorier, utan det är mer för 
att vi har olika grundantaganden om människor, om kunskap och så.



Det finns ett tydligt uttryckt önskemål bland medlemmarna att LTG- 
föreningen skall fungera som diskussionsarena. Dock förefaller ett 
sådant forum kunna uppfattas på olika sätt - dels som bekräftelse på 
egna ståndpunkter, dels som klargörande och utmaning av egna ställ
ningstaganden. Även om lärarnas uppfattningar av LTG-förening- 
ens uppgifter inte direkt ger en bild av vad LTG innebär, torde detta 
ha stor betydelse för hur uppfattningarna utvecklas och fördjupas.

Av analysen av LTG-föreningens medlemsblad/tidning framgick 
att uppfattningen av LTG som ”förhållningssätt” blev alltmer fram
trädande under 1990-talet. Man föreföll alltmer ha lämnat uppfatt
ningen av LTG som ”metod” till förmån för ”förhållningssätt”. I de 
intervjuer som ligger till grund för föreliggande analys har lärarna 
återkommande relaterat till förhållningssättet och givit det stor dig
nitet. I syfte att förstå hur LTG uppfattas undersöker jag i det följan
de innebörder av LTG som förhållningssätt.

LTG SOM FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Liksom inom ramen för kategorin ”LTG är undervisning som tar sin 
utgångspunkt i barnens erfarenheter” utgår undervisningen, när man 
talar i termer av förhållningssätt, från var barnen befinner sig erfaren
hets- och kunskapsmässigt. Som begreppet förhållningssätt här tilläm
pas, av undersökningspersonerna, förefaller det vara fråga om ett sätt 
att arbeta i klassrummet. Förhållningssätt skulle därmed snarare kun
na associeras med begreppet metod än perspektiv. Det blir således svårt 
att se någon skillnad mellan ”metod” och ”förhållningssätt”. Detta är 
intressant mot bakgrund av att uppfattningen av vad LTG är har för
ändrats. I LTG-föreningens medlemsblad under 1980-talet var upp
fattningen att LTG är en metod framträdande. Under 1990-talet var 
uppfattningen av LTG som förhållningssätt återkommande. Det kan 
betyda att begreppen, men inte dess innebörder, har modifierats. Uti
från den tidigare analysen, av LTG-föreningens medlemsblad/tidning, 
framgick att kategorin ”förhållningssätt” kunde inkludera många upp
fattningar men få föreföll kunna exkluderas. Att det förfaller vara svårt 
att skilja mellan begreppen metod och förhållningssätt illustreras även 
av att LTG som förhållningssätt kan betraktas som en metod, lärarens 
metod uppfattas som ett förhållningssätt, samt LTG uppfattas som så
väl ett förhållningssätt som en metod.



LTG SOM FÖRHÅLLNINGSSÄTT ÄR EN METOD

Intervjuperson 1 säger att LTG är ett förhållningssätt. När hon sedan 
förklarar vad hon menar, utifrån ett arbete med barnen om ”äpplet”, 
beskriver hon hur hon går till väga i undervisningen. Det förefaller 
således, i större utsträckning, handla om ett tillvägagångssätt än ett 
perspektiv.

Ip 1: ... det är ju ett förhållningssätt - hur man går in och tänker när 
man skall börja jobba med någonting. Det tycker jag är det viktigaste.

I: Hur tänker du då?

Ip 1: Då tänker jag så här att om man skall jobba med äpplet t.ex. - att 
man på olika sätt försöker få in det mesta under det då, att man tar reda 
på fakta och att man gör det tillsammans med barnen; att man samlar 
allting, samlar ihop - att man för upp det på tavlan, att man gör det så 
tydligt man kan tillsammans med barnen. Man plockar det de har, och 
sen så fyller man på med eget, t.ex. med sagor, och så räknar man, och 
så väger man, och så försöker man få in allting som en stor helhet. Så 
skriver man om det. Det är vad jag tycker att LTG är för mig.

Det tillvägagångssätt som beskrivs menar intervjuperson 1 skall sty
ras av vad ”barnen kommer med”. Det kan därigenom bli nödvän
digt att läraren utformar sin undervisning på ett annat sätt än hon 
ursprungligen tänkt.

Ip 1: Ja, jag tycker... förhållningssättet är ju att man tycker att det är 
väldigt viktigt med det som barnen kommer med eftersom det kan ju 
göra att man ändrar väg. Men det är ju inte så säkert att det bara är 
typiskt för LTG tycker jag, men det är vad jag känner att jag har fått 
på alla de här föreläsningarna som LTG har stått för.

Förhållningssättet förefaller uppfattas som ett tillvägagångssätt i 
undervisningen, vilket styrs av barnens agerande. Detta kan tolkas 
som att LTG som förhållningssätt är en metod.

Metoden är ett förhållningssätt

Intervjuperson 2 säger att hennes ”metod är ett förhållningssätt”. 
Detta betyder enligt henne att hon måste veta mycket om läs- och 
skrivutveckling.



Ip 2: Så att jag ser att min metod är ett förhållningssätt, och då menar 
jag att, att jag som lärare måste veta så mycket om läs- och skrivut
veckling och om barns utveckling, så mycket som jag någonsin kan 
och så att när jag möter olika yttringar av det så kan jag förhålla mig 
till det på ett klokt sätt så att jag bejakar det som är och samtidigt kan 
hjälpa dem vidare så att säga, eller låta dem gå vidare om jag säger 
så, utan att hindra.

Detta kan förstås i relation till att intervjuperson 2 betraktar sin me
tod som flexibel. Hon har ingen förutbestämd gång i sitt arbete utan 
den bestäms utifrån den rådande situationen.

Ip 2: ... i mitt sätt att arbeta så har det aldrig varit då en LTG-metod på 
det viset att: först gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi 
detta, sen var vi färdiga med det. Utan ena gången kunde vi göra lite, 
då använde vi mycket läsande kanske, nästa text kanske vi hade mera 
koncentration kring någonting annat och en tredje gång en tredje sak.

I nästa steg definieras förhållningssättet som en attityd till det läran
de barnet. Nu har fokus delvis förskjutits från läs- och skrivutveck
ling till det lärande barnet. Om innebörden av att metoden är ett för
hållningssätt är att metoden är en attityd är oklart. Men det förefal
ler inte finnas någon klar skillnad mellan metod och förhållningssätt 
i intervjupersonens uppfattningar.

Ip 2: ... egentligen menar jag att det är hur mötena med ja, i det här 
fallet då barnen, ser ut, och mitt redskap i de mötena tror jag är mitt 
förhållningssätt. Den jag vill sträva efter att vara i mitt sätt att lyssna 
på barnen, det jag strävar efter att... vilja förstå liksom... Så mitt 
förhållningssätt det är en attityd till det lärande barnet som växer 
fram ur det jag vet, både teoretiskt och genom mina erfarenheter om 
läsande och skrivande och barn.

Även intervjuperson 20 talar om synen på lärande när hon definierar 
vad LTG är. Men perspektivet på lärande beskrivs i termer av metod.

Ip 20: ... att titta på helheter och gå till det lilla - från helheten och 
bryta ner till det lilla istället för det vi alltid gjorde tidigare - börja 
med den lilla bokstaven, och så byggde man uppåt till ord, meningar 
o.s.v. ... Helordsmetoden är det ju kan man säga.



LTG ÄR ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH EN METOD

Intervjuperson 6 pratar om vikten av att tala om LTG som förhåll
ningssätt och metod. Metoden karakteriserar hon i termer av de s.k. 
faser som Ulrika Leimar beskrev i sin bok om LTG. Förhållningssät
tet handlar om att barnet, som en kompetent person, sätts i centrum 
för undervisningen. Intervjuperson 2 talade om ett förhållningssätt 
till läs- och skrivutveckling respektive till det lärande barnet. Hos 
intervjuperson 6 är det fråga om ett förhållningssätt till det kompe
tenta barnet. Intervjupersonerna talar följaktligen om förhållnings
sätt till delvis olika fenomen.

Ip 6: Ja, jag skulle nog givetvis tala om LTG som förhållningssätt, det 
är ett slitet ord men det är ju det som det handlar om väldigt mycket, 
och just det här tror jag att det som är, tycker jag, intressant med LTG- 
undervisning det är ju att man liksom släpper alla ”trygga” metoder 
eller tillvägagångssätt och släpper in barnet. Det är det man gör. Och 
då gör man det, tar man ju en stor risk. För det är ju mycket som, du 
vet ju inte hur det kommer sluta. ... så skulle jag också vara väldigt 
tydlig med metodgången, för den tycker jag slarvas bort.

I: Du skulle presentera den?

Ip 6: Ja, mycket viktigt också tycker jag. Hur du arbetar med labora- 
tioner, hur du jobbar med dikteringar, hur du jobbar med händelser så 
att det inte blir, för det tycker jag slarvas bort lite hos vissa lärare.

Längre fram i intervjun konkretiserar intervjupersonen innebörden 
av att ”släppa in” barnet. Här talar hon om det kompetenta barnet.

Ip 6: Ungen i centrum tycker jag, och att barnet är att räkna med. Att 
man inte räknar med att de kommer och inte kan någonting och inte 
vet någonting och nu skall det fyllas på här. Utan att de kommer som 
fullständigt kompetenta små människor och har massor att lära och 
massor att lära ut.

Lärarnas uppfattningar av att kombinera olika s.k. metoder

Under rubriken LTG som förhållningssätt framgick att det torde fin
nas oklarheter gällande relationen mellan LTG som metod och LTG 
som förhållningssätt. Av intervjuerna framgår också att flera inter-



vjupersoner inte ser några motsättningar i att använda olika s.k. 
metoder. Man förefaller mena att en metod är lämplig för ett barn 
medan en annan metod passar ett annat barn. Det sätt på vilket inter
vjuperson 14 resonerar är ett exempel på detta.

Ip 14: Ja, jag kan ta Witting-metoden också plötsligt om jag märker 
att en unge inte har lärt sig ljudningen, och inte har tagit helordsmeto- 
den, då kan jag köra med den ett tag, med Witting-metoden.

I: Men du ser inget problem med att gå mellan olika metoder?

Ip 14: Nej, det ser jag inte. Det sista jag har lärt mig, det är den här som 
hette, som heter, ja, vad heter den nu då... En läsebok som är bara en 
lärarhandledning som handlar om stavelseläsning, och det är det sista 
som jag har tagit med och förstått att många barn lär sig läsa om man 
visar dem hur man gör när man läser stavelser. De som inte tog, har 
tagit ljudmetoden och inte helordsmetoden, och inte liksom kommer 
igång, då kan det vara stavelsemetoden, så då tar jag den med.

Intervjuperson 18 resonerar i samma banor när hon menar att hon 
”tar guldkornen av allt”. Hon menar att ibland är det framgångsrikt 
att använda en gammal läsebok med ”konstiga meningar” i, t.ex. 
”Siv ser en säl.”. Intervjupersonen framhåller att barnet då blir hjälpt 
av att kunna ljuda med få bokstäver.

Ip 18: ... ju mer man jobbar desto mer kan jag ju plocka av allt jag 
har gjort och ta det bästa. Jag tar ju guldkornen av allt, alla metoder 
om man säger så då. ... Ja, då kommer jag att tänka på den här gamla 
läseboken, som jag har haft i alla år, som jag för vissa barn måste ta 
till. Jag har provat det och jag har provat det och jag har provat det, 
och så känner jag ”neej, det, nu tar...” och det är oftast den här boken 
som jag kommer tillbaka till när de har mycket svårt. För det är en 
bokstav och så kommer det en bokstav till och så lägger man på ...
Det är konstiga ord: ”Siv ser en säl.” Och du vet, konstiga meningar, 
men jag menar vi är oftast ensamma och man kan prata om det och de 
kan ljuda bara de här första åtta bokstäverna där. Och lär man sig att 
ljuda, tekniken, så menar jag på att då är det ju bara att ta en annan 
bokstav sedan med ljudet och göra på samma sätt.

Intervjuperson 8 uttrycker sig på ett liknande sätt. Av hennes resone
mang framgår att valet av metod också görs utifrån vad som kan 
uppfattas som roligt av barnet. Hon menar att om man är vuxen kan



man ha nytta av t.ex. Witting-metoden, men för ett barn är detta 
knappast möjligt då metoden är för tråkig.

Ip 8: Det finns ju Ulrika Leimar och så finns det andra ytterst i andra 
änden ... Maja Witting som du säkert har hört talas om också, och 
det, hennes metoder är ju så fruktansvärt strikta och så skittråkiga så 
det är bara inte sant, men är man vuxen och har fortfarande läs- och 
skrivsvårigheter så är det ju ett jätte bra sätt, för att då vet man att:
Det här måste jag träna på, och på det här miserabla sättet, men jag 
gör det ända för jag vill faktiskt lära mig det här. Men är man åtta år, 
så kan man ju inte tänka på det sättet, utan då måste det ju fortfarande 
var lustfyllt och roligt ...

Intervjuperson 11 har, liksom flera andra intervjupersoner, blivit in
fluerad av arbetet med s.k. storbok på Nya Zeeland. Hon säger att 
storboken är en metod medan LUS, som också haft betydelse, är ett 
synsätt. När ett barn ”står och stampar” i sin utveckling menar hon 
att barnet kan komma vidare genom att man som lärare ”byter me
tod”. Det är dock oklart om LUS, som synsätt, ger några begräns
ningar för vilka metoder som är möjliga att nyttja.

Ip 11: ... LUS är bara ett sätt att se på barnen, det är egentligen ingen 
metod. Men däremot Storboken, det är ju en metod hur jag lär ut 
läsning så att säga. Men LUS det är ett synsätt - hur, att jag skall se på 
barnen - det är ju det också med LUS att där skall man titta på vad 
barnen kan, inte på vad de inte kan, utan här är barnet och sedan skall 
du vidare. Och det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra koncept att 
”så här mycket kan jag faktiskt”, och sedan skall jag med hjälp av, 
det är min profession, jag skall kunna se att det här barnet skall kom
ma hit, och hjälpa den dit då. Och då måste jag ju vara observant så 
att inte ett barn står och stampar för länge så att säga på ett ställe va’, 
för då är det någonting, då kan det vara någon, att jag gör fel eller att 
det är något speciellt med barnet. Men ofta är det att man bara behö
ver byta metod, göra lite annorlunda saker så kan det lossna har jag 
märkt. Och då, det har hänt att jag har gått tillhaka, ibland har jag 
gått tillbaka till den här syntesmetoden att de får ljuda och lyssna på 
bokstäver och så där som liksom har blivit lite ”fult” då. Men, och då 
har det hjälpt det barnet ...



Kommentar till läraruppfattningarna av LTG

Analysen av LTG-lärares uppfattningar av LTG år 2000/2001 ger en 
mångfacetterad bild. Kategorierna ”LTG är läsning på talets grund” 
och ”LTG är läsande och skrivande på läsandets och skrivandets grund” 
fokuseras, liksom Leimars LTG, barns läsning och skrivning. Den först
nämnda kategorin förefaller i stor utsträckning överensstämma med 
Leimars idé, medan den senare kan relateras till perspektiv på läsning 
och skrivning som senare har aktualiserats. De två ytterligare katego
rierna ”LTG är undervisning som tar sin utgångspunkt i barnens erfa
renheter” och ”LTG är undervisning som bygger på demokratisk grund” 
sträcker sig långt utöver läsandets och skrivandets arena.

Uppfattningarna av LTG-föreningens uppgifter skiljer sig också mar
kant åt, vilket ovan har beskrivits med hjälp av epiteten ”smörgåsbord” 
och ”diskussionsarena”. Lärarna tolkar föreningens uppgifter som erbju
dande av dels intresseväckande pedagogiska idéer, dels ett diskussionsfo
rum. Hur lärarna förhåller sig till dessa olika sätt att uppfatta föreningens 
roll torde ha betydelse för vilka innebörder LTG får för lärarna.

De skilda sätten att förstå LTG tydliggörs även i samband med att 
lärarna betonar betydelsen av att tala i termer av ett s.k. förhållnings
sätt. Hos vissa intervjupersoner är förhållningssättet en metod. Andra 
definierar sin metod som ett förhållningssätt. LTG betraktas också som 
såväl metod som förhållningssätt. Att det förefaller vara svårt att dra 
en skiljelinje mellan metod och förhållningssätt, torde betyda att det 
också är svårt att tydliggöra vilka perspektiv på barns läs- och skriv
förmåga lärarna utgår från och vilka konsekvenser detta kan få.

Att det framstår som oproblematiskt för flera intervjupersoner att 
kombinera olika s.k. metoder kan också vara ett uttryck för att de inte 
explicit formulerat vad det, enligt deras uppfattningar, innebär att kun
na läsa och skriva. Det är troligt att dessa lärare utgår från frågan om 
hur man lär andra den aktuella förmågan, istället för vad det innebär 
att kunna läsa och skriva. Vilken innebörd läs- och skrivförmågan ges 
sätter ramar för hur man kan gå tillväga i undervisningen. Men har 
man inte tydliggjort vad det betyder att kunna läsa och skriva torde 
det inte finnas några givna begränsningar för vilka s.k. metoder som 
kan kombineras (jfr Carlgren & Marton 2000).

Influenser i LTG-arbetet år 2000/2001

Med hjälp av föreliggande intervjuanalys kan influenser i LTG-arbetet 
år 2000/2001 beskrivas med hjälp av tre kategorier. Dessa rubriceras



”Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers kunskaper och erfaren
heter som kan förväntas ha indirekt betydelse för lärarnas arbete med 
LTG” och ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskaplig kunskap 
som kan utmana lärarnas uppfattningar av LTG” samt ”Influenser i LTG- 
arbetet utgörs av vetenskaplig kunskap som kan bekräfta lärarnas upp
fattningar av LTG”. Den första kategorin fokuserar förmedling och ut
byte av erfarenheter. Det kan handla om att diskutera pedagogiska frå
geställningar, att ta del av ett föredrag vid föreningens årsmöte eller läsa 
artiklar i medlemstidningen. Den andra kategorin fokuserar olika fors
kares påverkan, som kan ge upphov till nya tankebanor hos lärarna. 
Den tredje kategorin rymmer också vetenskapliga influenser men de fung
erar som bekräftelse på att det egna arbetet är tillämpligt.

Beskrivningskategori 1

Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktikers kunskaper 
och erfarenheter som kan förväntas ha indirekt betydelse 

för lärarnas arbete med LTG

Här betonas vikten av att kunna diskutera olika pedagogiska spörs
mål med sina kolleger. Intervjuperson 1 beskriver hur hon löpande 
får möjlighet att resonera med andra pedagoger om sitt arbete.

Ip 1: Ja, sedan är det ju naturligtvis det att en kollega och jag alltid 
pratat mycket pedagogik. Det var ju via henne som jag började. Så att 
när hon och jag träffas, eller ringer till varandra, vi kan ju aldrig låta 
bli att prata pedagogik! Och det är ändå intressant för att det är inte så 
vanligt, jo, jag hade en kollega förut och hon var också väldigt, väl
digt duktig och LTG-inspirerad och hon var med i LTG-föreningen.

LTG-föreningens verksamhet i form av årsmötena och medlemstidning
en påverkar också lärarna, vilket intervjuperson 18 ger uttryck för.

Ip 18: Ja, det är ju de här årsmötena som är så intressanta, med bra 
och föredragshållare i tiden, skulle jag vilja säga. De har väldigt in
tressanta, det är mycket intressanta program tycker jag. Och det lig
ger precis i tiden allting. Och det är så roligt att läsa vad folk, för jag 
hämtar mycket av det jag jobbar med ur tidningen ...

Influenserna fungerar i stor utsträckning som inspiration. Det är ock
så viktigt att få möjlighet att diskutera olika pedagogiska spörsmål. 
Det handlar i stor utsträckning om att få vidgade vyer och att få ett



”bollplank” för tankar och idéer. Men de intervjuade lärarna ger in
fluenserna, i form av praktikers kunskaper och erfarenheter, ett gan
ska litet utrymme.

Beskrivningskategori 2

Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskaplig kunskap 
som kan utmana lärarnas uppfattningar av LTG

Intervjuperson 6 pekar på behovet av och svårigheter med att lärar
na i LTG-föreningen blir utmanade i sitt arbete med LTG. Hon säger:

Ip 6:... ibland så har jag känt att vi har varit förblindade, att man inte 
har velat se andra möjligheter i föreningen. Att man har tyckt att det 
här är så rätt och riktigt. Jag tror att det finns olika falanger. Jag tror 
att en är ganska rigid fortfarande och ”Det är precis så här man gör: 
chop, chop, chop, chop annars är man ingen LTG-lärare”.

Intervjuperson 2 nämner flera forskare som har påverkat hennes arbe
te, bl.a. Frank Smith och Kenneth Goodman. I detta sammanhang be
tonar hon influenser från Nya Zeeland. Intervjupersonen ger barns möte 
med litteraturen en central roll. Det är viktigt att barnen möter texter 
som engagerar dem emedan de utvecklas till läsare genom att läsa.

Ip 2: Man kan säga att det började i Ulrika Leimar, kan jag säga, för det 
var det svenska som fanns och som lättillgängligt, men utifrån det så 
kan jag då se att väldigt mycket att The Whole Language och Frank 
Smith och forskare från andra håll, och senare också Nya Zeeland.

I: Vad är det i deras förhållningssätt som...?

Ip 2: Ja, att man skall läsa för barnen - mycket - så lär de sig läsa, och 
att litteraturen, att de måste välja sådant som de tycker är roligt att 
läsa för att då blir de läsare. Och att det som barnen väljer eller får att 
läsa, det kommer att bestämma väldigt mycket av deras läsutveck- 
ling. Och då får de här texterna, dikteringarna som är så fokuserade i 
LTG, de får lite träda tillbaka för litteratur. Men det jag använder mig 
av istället då, det är barns tankar om det de läser. Och då är vi tillba
ka till 3U och det här, upplevelser, och så skriver man om det. Här 
läser vi, och så skriver man om det. Och medan man formulerar sina 
tankar så lär man sig läsa och skriva. Så att det är, det är ändå LTG 
men det är mera litteratur än dikteringar för mig idag.



Utifrån tankegångarna hos intervjuperson 2 får dikteringar i under
visningen träda tillhaka för skön- och facklitteratur. Intervjuperson 2 
överger inte LTG men hon söker vidareutveckla sitt arbete.

Bo Sundblads och Birgita Allards s.k. LäsUtvecklingsSchema (LUS) 
erbjuder intervjuperson 9 möjlighet att reflektera över varje barns för
måga att läsa. LUS ger henne en schematisk struktur att arbeta efter 
som inte LTG erbjuder.

Ip 9: Jo, men i och med att LUS är ett, mer en schematisk uppställning 
och det kräver då kunskap bakom där, så känns det som att den går att 
anpassa till oavsett vilken ålder du jobbar med i skolan, och det känns 
ju inte LTG direkt. Jag menar, om vi går tillbaka till vad LTG då 
egentligen var från början.

Även intervjuperson 11 påtalar att hon utmanats av LUS. I samband 
med föreläsningar som hon deltagit i har det blivit viktigt att komma 
fram till vad hon själv står för.

Ip 11: Det står ju för att man, ja det är ju faktiskt mycket av det här 
jag har sagt, att man skall skriva och läsa väldigt mycket. Och att 
barnen genom att skriva väldigt mycket, och få mycket stimulans, 
utvecklas. Man behöver inte hålla på med så mycket språk, specifik 
språkträning och specifik träning på olika saker, utan de kommer mer 
eller mindre av sig självt. Men där har jag kompromissat med mig 
själv, för jag känner att så mycket skriver inte jag fritt så att jag kan 
släppa helt det här med språklära och så vidare. Jag plockar in bitar i 
alla fall för att se att barnen har förstått och förstår...

Här förefaller utmaningen leda till att intervjupersonen i stor utsträck
ning väljer ett eget sätt att arbeta, vilket kan innebära att hon värjer 
sig mot LUS, men också mot LTG i viss mån.

Att en del intervjupersoner uppfattar att det är tämligen oproble
matiskt att kombinera olika metoder har tidigare diskuterats. Detta 
kommer också till uttryck när influenser i LTG-arbetet berörs. Inter
vjuperson 17 influeras av såväl det s.k. LäsUtvecklingsSchemat som 
den s.k. Bornholmsmodellen. Hon menar att hon ser fördelar med 
båda. Och hon har svårt att acceptera att det inte skulle vara möjligt 
att kombinera LUS och Bornholmsmodellen.

Ip 17: Om man säger Bo Sundblad och Birgita Allard, de är ju väldigt, 
de går rakt fram (ohörbart). Och jag tycker det är jättebra. Och de har 
ju sina teorier bakom. Och sedan är de totala liksom motsatser (ohör-



bart) som ligger bakom Bornholmsmodellen. Och så blir det på något 
vis liksom fight där emellan, idéer, och hur, vad är läsning egentligen?
Och för mig är det liksom, så kan jag ju se fördelar hos båda.

Här aktualiseras igen den problematik som ovan associerats med 
skillnaden mellan att utgå från frågan om hur man skall utveckla 
elevens läsförmåga och vad det innebär att kunna läsa. Intervjuper
son 17 förefaller vara inriktad på hur hon skall möta eleverna. Men 
när vad-frågan inte fokuseras blir hur-frågan också svårhanterlig.

Beskrivningskategori 3

Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskaplig kunskap 
som kan bekräfta lärarnas uppfattningar av LTG

Influenserna från Nya Zeeland kan också relateras till uppfattningen 
av LTG som undervisning på demokratisk grund. Intervjuperson 20 
talar om hur lärarna på Nya Zeeland förhåller sig till sina elever. 
Dessa attityder kan bekräfta nämnda uppfattning av LTG.

Ip 20: ... att lärarna är så positiva mot barnen ... och vänligheten. 
Aldrig liksom trycka ner någon, utan tvärtom lyfta hela tiden.

Sundblads och Allards Läsutvecklingsschema (LUS) har på olika sätt 
haft betydelse i lärarnas arbete. Intervjuperson 4 berättar att hon 
arbetat utifrån läsutvecklingsschemat. Hon menar att det utgör ett 
belägg för att LTG är rätt sätt att arbeta på. Influensen fungerar här 
således som en bekräftelse på att det egna LTG-arbetet är tillämpligt.

Ip 4:... och det gjorde ju att jag har läst boken (Allards och Sundblads 
bok om Läsutvecklingsschemat), och för mig så har ju det varit bara 
ytterligare ett belägg för att det här med Läsning på Talets Grund, 
LTG, är ju rätt! Och så har jag ju ”Lusat” barn, och det gör ju vi här 
också, tittar var de befinner sig i läsutvecklingen enligt schemat.

Intervjuperson 4 säger vidare:

Ip 4: ... jag kan känna att skolutveckling, skolan, om man säger sko
lan som begrepp, har kommit ifatt LTG. Så synen på barn och barns 
lärande är samstämmigt med LTG-synen.



Flera kända forskare och pedagoger nämns av intervjupersonerna i sam
band med att influenser i LTG-arbetet berörs. Man nämner bl.a. Maria 
Montessori, Jean Piaget och Lev Semenovich Vygotsky. Men de förefal
ler inte få direkt relevans för lärarnas arbete. Flera lärare menar att det 
var länge sedan de tog del av nämnda forskares och pedagogers tankar 
och idéer, varför man ger få exempel på hur man har influerats. Vygot
sky refereras återkommande. Intervjuperson 18 ger exempel på hur hon 
menar att hon har påverkats av Vygotsky. Intervjupersonen finner stöd 
hos honom för sitt sätt att arbeta med dikteringar.

Ip 18: ... så är det Vygotsky, den ryske pedagogen. ”Det vi gör tillsam
mans idag gör man ensam i morgon.” Det har varit en ledtråd för mig 
och där tycker jag att dikteringar är oerhört bra att jobba med barn 
som inte kan uttrycka sig, som inte får till någonting och det försöker 
jag nu lära alla nya här, när de säger de kan inte skriva...

Lärares förhållningssätt 

I RELATIONEN TEORI-PRAKTIK ÅR 2000/2001

I intervjuanalysen beskrevs lärarnas uppfattningar av vad LTG är 
med hjälp av fyra beskrivningskategorier. Kategorierna ”LTG är läs
ning på talets grund” och ”LTG är läsande och skrivande på läsan- 
dets och skrivandets grund” fokuserade barnens läsande och skri
vande. De två andra kategorierna ”LTG är undervisning som tar sin 
utgångspunkt i barnens erfarenheter” och ”LTG är undervisning som 
bygger på demokratisk grund” kunde associera till helt andra skol
områden än läs- och skrivlärande. Dessa kategorier kan ge uttryck 
för att innebörderna av LTG har vidgats men också för att det har 
blivit svårare att avgränsa vad LTG representerar.

Samtidigt som LTG kan beskrivas med hjälp av epitet som går långt 
utöver läs- och skrivutvecklingens arena är uppfattningen av LTG som 
förhållningssätt återkommande. Av analysen framgår att förhållnings
sättet kan uppfattas som en metod, lärarnas metod kan förstås som ett 
förhållningssätt eller att LTG är en metod och ett förhållningssätt.

Att uppfattningarna av vad LTG är har vidgats, och att uppfatt
ningen av LTG som förhållningssätt är framträdande, torde kunna 
förstås med hjälp av Toulmins karakteristik av förskjutningen från 
det enskilda till det universella. I det tidiga 2000-talet, liksom under 
1990-talet, förefaller principen ”LTG som förhållningssätt” ges före



träde framför det enskilda fallet ”LTG som metod” (jfr kapitel 10). 
Också här tycks LTG definieras så brett att mycket kan inkluderas, 
men få uppfattningar kan exkluderas. Detta blir påtagligt när det 
återkommande inte framstår som något problem, för flera av de in
tervjuade lärarna, att kombinera olika s.k. metoder. När förhållnings
sättet inte ger några direkta ramar för vilka innebörder av att kunna 
läsa och skriva, som kan anses vara rimliga, blir det således möjligt 
att undervisa utifrån perspektiv, på barns läsning och skrivning, som 
står i konflikt med varandra.

Influenser i LTG-arbetet beskrevs år 2000/2001 på liknande sätt 
som i debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning under 1990- 
talet. De intervjuade lärarnas uppfattningar kan karakteriseras med 
hjälp av tre kategorier: ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av praktik
ers kunskaper och erfarenheter som kan förväntas ha indirekt bety
delse för lärarnas arbete med LTG”, ”Influenser i LTG-arbetet ut
görs av vetenskaplig kunskap som kan utmana lärarnas uppfattning
ar av LTG” samt ”Influenser i LTG-arbetet utgörs av vetenskaplig 
kunskap som kan bekräfta lärarnas uppfattningar av LTG”.

I fråga om influenser i form av praktikers kunskaper och erfaren
heter är bilden delvis annorlunda år 2000/2001, i förhållande till den 
bild som gavs av debatten i medlemsbladet/tidningen under 1990-ta- 
let. I intervjuanalysen är praktikernas erfarenheter inte lika tydligt 
relaterade till läs- och skrivutveckling som de var i analysen av 1990- 
talets läraruppfattningar. Därmed blir kontextualiseringen av LTG 
inte lika påtaglig hos de intervjuade lärarna. Uppfattningarna, som 
kommer till uttryck i intervjuundersökningen, kan kanske därför, med 
referens till Toulmin, relateras till karaktärsdrag i den andra moder
niteten där förskjutningen från det lokala till det allmänna sker och 
abstrakta axiom ges företräde framför konkret mångfald.

1990-talets influenser i LTG-arbetet, i form av vetenskaplig kun
skap, diskuterades i relation till vad Toulmin benämner förskjutning
en från det tidsbundna till det tidlösa. Då läraruppfattningarna ten
derade till att utmanas av den vetenskapliga kunskapen associerade 
uppfattningarna till det tidsbundna framför det tidlösa. Det innebar 
att det fanns en ansats till en återknytning till den första modernit
eten. I intervjuanalysen är denna iakttagelse inte lika påtaglig. Att 
influenserna kan ge upphov till nya tankebanor är visserligen tydligt, 
men den vetenskapliga kunskapen används också utan att ge några 
implikationer för t.ex. metodval.

I debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning under 1990- 
talet blir argumentationen mer påtaglig när man söker problematise-



ra innebörder av läs- och skrivutveckling. I intervjuanalysen aktuali
seras argumentationens roll när de intervjuade lärarna till stor del 
betraktar LTG-föreningen som en diskussionsarena. Man ger uttryck 
för ett behov av att bl.a. klargöra medlemmarnas grundantaganden 
och att problematisera innebörder av olika ställningstaganden. Sam
tidigt finns en tendens till att söka argumentera utifrån givna utgångs
punkter - att man exempelvis tar avstånd från det ”traditionella” 
och ”metodstyrda”.

I analysen av debatten i LTG-föreningens medlemsblad/tidning 
under perioden 1979-2000 synliggjordes förändringar i lärarnas för
hållningssätt i relationen teori-praktik. Under 1990-talet, i jämförel
se med 1980-talet, identifierades en ansats till en förskjutning från 
dekontextualiserng i riktning mot kontextualisering, och från abstrak
tion mot konkretion. Argumentationen kunde också förväntas få en 
mer framskjuten roll. Även intervjuanalysen pekar i samma riktning, 
om än inte lika tydligt. Såväl analysen av debatten i medlemsbladet/ 
tidningen som intervjuanalysen pekar i riktning mot en återknytning 
till karaktärsdrag i den s.k. första moderniteten. Således förefaller 
det ske ansatser till förändringar i LTG-lärarnas förhållningssätt i 
relationen teori-praktik.





Del V





Kapitel 10



Lärare på väg mot den tredje

MODERNITETEN?

Det avslutande kapitlet tar sin utgångspunkt i resultatet av mina feno- 
menografiska analyser av LTG-lärares uppfattningar av sitt arbete med 
Läsning på Talets Grund, i såväl LTG-föreningens medlemsblad/tid
ning som lärarintervjuer år 2000/2001. Av analyserna framgår det att 
lärarnas förhållningssätt i relationen teori-praktik rymmer ansatser 
till förändringar. Dessa förändringar kan associeras med de återkopp
lingar till den s.k. första moderniteten som Stephen Toulmin (1995/1990) 
visar på i sin karakteristik av den s.k. tredje moderniteten. I syfte att 
finna förutsättningar för att kunna överbrygga den uppfattade diskre
pansen mellan teori och praktik, på skolans arena, diskuterar jag inne
börder och implikationer av undersökningsgruppens agerande. En för
ståelse av lärarnas handlande söks med utgångspunkt från Jiirgen 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet.

LTG-LÄRARNA I DEN ANDRA MODERNITETEN?

Toulmins förståelse av det moderna samhällets utveckling har varit mig 
behjälplig i analyserna av hur lärarna uppfattar sitt LTG-arbete. Därför 
utgår även den avslutande diskussionen från ett s.k. toulminskt perspek
tiv där förståelsen av de förskjutningar som, enligt Toulmin, utmärker 
övergången från den första till den andra moderniteten är central.

Från det enskilda till det universella?

I förhållande till de uppfattningar som kom till uttryck i analysen av 
LTG-föreningens medlemsblad/tidning vidgades bilden av LTG ge
nom lärarintervjuerna år 2000/2001. Även om uppfattningen ”LTG 
är läsning på talets grund” fortfarande fanns kvar, fick LTG långt 
vidare betydelse. Lärarna menade att det var fråga om exempelvis 
undervisning på demokratisk grund och undervisning med utgångs
punkt från barnens erfarenheter. Samtidigt blev uppfattningen av LTG 
som förhållningssätt tongivande. Detta kan relateras till Toulmins 
karakteristik av förskjutningen från det enskilda till det universella.

Att LTG som förhållningssätt blev alltmer framträdande i lärar
nas berättelser har jag, med referens till Toulmin, förstått i relation



till att allmänna principer fått företräde framför de enskilda fallen. 
Uppfattningen av LTG som läsinlärningsmetod (det enskilda fallet) 
har givit vika för uppfattningen av LTG som förhållningssätt (den 
allmänna principen). Tolkningen att principen har givits företräde 
torde vara rimlig mot bakgrund av att fokuseringen ”läsning” blivit 
allt mindre framträdande. Samtidigt är det inte givet att betrakta läs- 
inlärningsmetoden LTG som ett s.k. fall. I Ulrika Leimars beskriv
ning av LTG betonas vikten av att möta elevernas språkliga erfaren
heter men inget tyder på att metodens olika steg skulle anpassas efter 
den aktuella situationen. Även LTG som metod skulle, med Toulmins 
perspektiv, således kunna beskrivas i termer av en princip. Föränd
ringen från LTG som metod till LTG som förhållningssätt kan följ
aktligen förstås på flera sätt. Antingen ser vi den som en utveckling 
från fall till princip, eller som en förskjutning från en princip till en 
annan. Den förstnämnda tolkningen skulle kunna associeras med för
skjutningar från den första till den andra moderniteten, medan den 
senare skulle kunna relateras till den andra moderniteten.

Den mest rimliga tolkningen torde vara att se såväl metoden som 
förhållningssättet som princip. Men principen torde ha blivit alltmer all
män, så generell att den ursprungliga fokuseringen inte längre är given. 
Att definiera LTG som undervisning på demokratisk grund eller som 
undervisning som tar sin utgångspunkt i barnens erfarenheter skulle kun
na uppfattas som en konkretion av skolans demokratisyftande uppdrag. 
Men när de intervjuade lärarna uttrycker att ”LTG som förhållningssätt 
är en metod”, ”metoden är ett förhållningssätt” och ”LTG är en metod 
och ett förhållningssätt” blir konkretionen mer diffus. Genom att det, 
bland lärarna, förefaller råda konsensus om att LTG är just ett förhåll
ningssätt men inte om vad detta innebär, torde samförståndet bygga på 
en abstrakt grundval. Härigenom kan den andra modernitetens karak
tärsdrag sägas vara påtagliga i det tidiga 2000-talet.

Frän det tidsbundna till det tidlösa?

I analysen av LTG-föreningens medlemsblad/tidning under 1990-ta- 
let, till skillnad från 1980-talet, framträdde en bild av att lärarupp- 
fattningarna av LTG utmanades av s.k. vetenskaplig kunskap. Den 
forskning man åberopade spelade inte primärt rollen av bekräftelse. 
Beskrivningen kan relateras till Toulmins karakteristik av förskjut
ningen från det tidsbundna till det tidlösa. När läraruppfattningarna 
tenderar att utmanas av den vetenskapliga kunskapen associeras 
uppfattningarna med det tidsbundna framför det tidlösa. Detta kan



ge uttryck för en återkoppling till den första moderniteten. Ansatsen 
till en vetenskaplig diskussion av LTG bidrar till att kontextualisera 
forskningsfenomenet. Aktuell forskning får implikationer för hur man 
uppfattar det. Att man i liten utsträckning kritiskt söker granska den 
forskning man åberopar kan dock innebära att kontextualiseringen 
sker i abstrakt snarare än konkret form. Att man, i intervjuerna, inte 
lika frekvent refererar till vetenskapliga studier kan också förstås 
mot bakgrund av att kontextualiseringen, åtminstone till viss del, skett 
i abstrakt form. Ett uttryck för detta förhållande kan vara att inter
vjupersonerna, oftare än artikelförfattarna, bekräftar snarare än ut
manar sina uppfattningar av LTG med hjälp av forskning.

Från det lokala till det allmänna?

Från det lokala till det allmänna är ytterligare en förskjutning som, i 
enlighet med Toulmin, utmärker utvecklingen från den första till den 
andra moderniteten. I den andra moderniteten ges abstrakta axiom 
företräde framför konkret mångfald. Detta torde referera till abstrak
ta generaliseringar som inte ger någon substantiell förståelse av en, i 
tid och rum, avgränsad företeelse.

Det är uppenbart att det finns en strävan hos lärarna att såväl 
konkretisera innebörder av LTG som att konkretisera förvetenskap- 
ligandet av arbetet. Men frågan är vad en sådan strävan kan innebä
ra. Genom att tala om förhållningssätt snarare än metod är det tvek
samt om definitionen av LTG tydliggörs. Vi har här tidigare sett att 
definitionen i termer av förhållningssätt givit utrymme för att tala 
om LTG som metod och förhållningssätt, men även att betrakta LTG- 
metoden som ett förhållningssätt. Förståelsen blir här abstrakt i bety
delsen diffus eller otydlig, vilket inte torde ge de aktuella lärarna ge
mensamma utgångspunkter. På samma sätt förefaller det vara oklart 
vad förvetenskapligandet innebär. Olika forskare refereras när LTG 
som förhållningssätt formuleras. Genom att lärarna inte förefaller 
presentera någon kritisk diskussion, om forskarnas perspektiv och 
vilka implikationer de kan få, tenderar även förvetenskapligandet att 
bli abstrakt. Dessa förhållanden refererar snarare till karaktärsdra
gen i den andra moderniteten än den första.



Från det muntliga till det skriftliga?

Den fjärde förskjutningen som Toulmin beskriver, i utvecklingen från 
den första till den andra moderniteten, är den från det muntliga till det 
skriftliga. Toulmin skriver att man i den andra moderniteten bortser från 
alla frågor om argumentation - bland bestämda människor i vissa situa
tioner gällande konkreta fall där olika saker står på spel - till förmån för 
bevis som kan skrivas ner och bedömas efter vad som står skrivet.

Lärarna förefaller verka i en, till övervägande del, muntlig kultur. 
Men argumentationen är där inte given. I LTG-föreningens medlems
blad/tidning under 1990-talet får vetenskaplig kunskap med relevans 
för LTG betydelse. Man börjar diskutera LTG med utgångspunkt från 
olika forskares utsagor. Som tidigare nämnts förs däremot ingen egent
lig kritisk diskussion om den refererade forskningen. Det är heller inte 
självklart utifrån vilka premisser forskningen har valts. Ett annat ut
tryck för en strävan mot att ge argumentet betydelse är LTG-lärarnas 
uppfattningar av LTG-föreningens uppgift. Å ena sidan karakteriserar 
man föreningen som ”ett smörgåsbord” som erbjuder olika föreläs
ningar om olika spörsmål med relevans för skolans verksamhet. Å an
dra sidan betecknas föreningen som ”en diskussionsarena”, där med
lemmarna skulle vilja, men i liten utsträckning kunnat, mötas i olika 
diskussioner. När smörgåsbordsmetaforen blir gällande tenderar bevi
set, med Toulmins språkbruk, att aktualiseras. Detta refererar till de 
läraruppfattningar som kom till uttryck i föreningens medlemsblad under 
1980-talet. Där fungerade den vetenskapliga kunskapen i stor omfatt
ning som bekräftelse på det man redan trodde på. Det handlade om att 
”bevisa” vad man redan uppfattade som det rätta.

Att möta olika föreläsare kan naturligtvis vara både lärorikt, 
roligt och inspirerande. Men det torde vara problematiskt att man 
inte förefaller beakta att föreläsarna arbetar med olika spörsmål, till
hör olika professioner och utgår från olika premisser samt företräder 
olika perspektiv. Att bevisets väg då blir rådande, och att argumen
tationen kommer i skymundan, är kanske inte så konstigt.

Att återknyta till relationen abstrakt-konkret är relevant även 
här. Att bevista olika intressanta och relevanta föreläsningar kan till 
synes vara konkret. Man kanske också får med sig tips och råd på 
hur man kan arbeta i den egna klassen eller skolan. Men det ger en 
abstrakt utgångspunkt för en fruktbar argumentation - en argumen
tation genom vilken kunskapen skulle kunna konkretiseras (jfr Björk
lund 1991). Resonemanget om abstrakt kontra konkret visavi LTG- 
lärarnas diskussioner torde kunna innebära att ett till synes konkret 
agerande kan vara synnerligen otydligt och diffust.



Literacy - en väg genom vilken

ABSTRAKTIONEN KAN BLI KONKRET?

Ett sätt att utveckla förståelsen av resonemanget ovan skulle kunna vara 
att diskutera implikationerna av den skriftliga kulturen. Walter Ong (1990/ 
1982), som har beskrivit utveckling från en s.k. muntlig till en skriftlig 
kultur, menar att vi präglas av att vi, i vårt samhälle, lever i en skrift- 
språklig kultur. En muntlig kultur beskriver Ong som additativ snarare 
än underordnande. Den är sammanställande snarare än analytisk. Den 
muntliga kulturen kan sägas vara redundant eller ordrik - det muntliga 
yttrandet försvinner så snart det har utsagts. Nämnda kultur ligger nära 
den mänskliga livsvärlden. Den kan beskrivas som empatisk och delta
gande snarare än objektivt distanserad. Ong karakteriserar också den 
muntliga kulturen som homeostatisk emedan man i talspråkliga samhäl
len lever i nuet; man lägger de minnen åt sidan som inte längre är rele
vanta. Med referens till Ong kan den muntliga kulturen till sist beskrivas 
som situationsbunden snarare än abstrakt.

Den skriftspråkliga kulturen innebär långt mer än att kunna läsa. 
Till skillnad från den muntliga kulturen kan den sägas vara abstrakt 
logisk, klassificerande och förklarande. Vi skulle kunna säga att den 
som behärskar den skriftspråkliga kulturen är litterat. Den litterate 
kan tänka abstrakt. Han/hon kan frikoppla sitt tänkande från sina egna 
erfarenheter och tänka obundet eller hypotetiskt. Genom att bli litterat 
förändras således såväl vårt tänkande som vårt lärande.1

Begreppet literacy, som förknippas med den skriftspråkliga kul
turen, kan sägas visa på hur abstraktionen ges en konkret innebörd, 
vilket har relevans för vårt sätt att tänka och agera. Den skriftspråk
liga kulturens etablering skapar således förutsättningar för ett ab
strakt tänkande utan att nödvändigtvis utgå från abstrakta axiom 
som förknippas med den andra moderniteten. Det torde här också 
finnas förutsättningar för ett situationsobundet tänkande som samti
digt torde kunna vara situationsrelaterat. Ett litterat förhållningssätt 
skulle kunna associeras med den första moderniteten men även med 
övergången från den andra till den tredje moderniteten.

Vetenskapliga perspektiv -

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ARGUMENTATION

De karaktärsdrag som associeras med ett s.k. litterat förhållnings
sätt skulle, i övergången från den andra till den tredje moderniteten,



kunna ge utgångspunkter för att analysera den problematik som för
knippas med LTG-lärarnas sätt att resonera och agera. I sina berät
telser talar lärarna i termer av att man inte vill arbeta metodstyrt 
eller traditionellt. Några diskussioner om egentliga skiljelinjer mellan 
olika perspektiv på läs- och skrivlärande kommer varken till uttryck 
i LTG-föreningens medlemsblad/tidning eller i lärarintervjuerna. För- 
vetenskapligandet av LTG tenderar att bli relaterat till olika forskare 
snarare än till olika vetenskapliga perspektiv. Detta gör det svårt att 
såväl få distans till, som att verbalisera innebörder och konsekvenser 
av olika synsätt. Distansering och verbalisering skulle kunna ge ut
rymme för ett språkbruk som sträcker sig utöver lärarens privata 
erfarenhetssfär. Därigenom aktualiseras beprövad erfarenhet - en 
erfarenhet som har dokumenterats och delats med andra aktörer.

LTG-lärarna har naturligtvis uppfattningar av vad som utmär
ker läs- och skrivlärande i skolan. Men det är inte givet att uppfatt
ningarna kommer till explicit uttryck. Det är också troligt att de upp
fattningar som görs explicita, i stor utsträckning, är relaterade till 
den privata erfarenhetssfären snarare än till den beprövade erfaren
heten. Detta skapar oklara utgångspunkter för en kritisk diskussion. 
Oavsett om man uttryckligen har relaterat det egna synsättet/de egna 
synsätten på läs- och skrivlärande till ett eller flera vetenskapliga 
perspektiv torde den egna förståelsen kunna relateras till åtminstone 
ett vetenskapligt, och därmed formulerat, perspektiv. När förhållan
det mellan det egna perspektivet och det vetenskapligt etablerade per
spektivet inte synliggörs kan utgångspunkterna för en diskussion, 
mellan dem som är engagerade i frågan, bli oklar. Följaktligen kan 
även implikationerna av olika ställningstaganden bli oklara.

I Läs- och skrivkommitténs betänkande SOU 1997:108 sökte man 
beskriva skilda sätt att betrakta läsandet och skrivandet. Man utgick 
från att läsandets och skrivandets funktion och mening uppfattas olika 
av skilda forskare.

Traditionellt kan läsandet och skrivandet beskrivas som färdig
heter som vi behärskar eller inte behärskar. Med utgångspunkt från 
ett sådant betraktelsesätt är individens biologiska, psykologiska och 
intellektuella förutsättningar av central betydelse. Läsfärdigheter 
beskrivs i hög grad som inre mentala aktiviteter. Läsandet betrak
tas som en perceptionsprocess där skrivtecknen bearbetas i hjär
nans syncentrum och sedan länkas till talspråkscentrum. Skriften 
uppfattas i detta sammanhang enbart som en representation av ta
let. Kopplingar till de kulturella, sociala och kommunikativa sam
manhang där läsandet och skrivandet sker uppmärksammas inte.



Det som här har beskrivits kan betecknas ett individualpsykologiskt 
perspektiv på läsning och skrivning.

Enligt ett annat synsätt karakteriseras samtalandet, läsandet och 
skrivandet som delar av människans kommunikation och som aspekter 
av individens och samhällets identitet. Forskare med ett socialinterak- 
tionistiskt perspektiv på läsning och skrivning söker visa att de sociala 
sammanhang, som vi lever i, får avgörande betydelse för vad och hur 
vi lär, läser och skriver. Språket är till för kommunikation. Man kan 
inte enbart undersöka det språk som ett barn producerar. Det är nöd
vändigt att även ta hänsyn till hur de vuxna talar med barnet. Med 
utgångspunkt från det aktuella perspektivet uppmärksammas inte bara 
förmågan att behärska de språkliga enheterna - att ha ett bestämt 
ordförråd och att kunna producera meningar - utan också individens 
kapacitet att använda språket är av betydelse. Skriftspråkligheten för
stås både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv.

Det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspek
tivet kan förstås mot bakgrund av de olika sätt att se på lärande som 
utvecklats under 1900-talet. Olika perspektiv på läsning och skrivning 
ger också upphov till olika sätt att förstå, förklara och hantera enskil
da individers läs- och skrivlärande. Med utgångspunkt från ett indivi
dualpsykologiskt perspektiv respektive ett socialinteraktionistiskt per
spektiv blir de frågor man ställer gällande läsning och skrivning olika, 
och därmed också de svar man får (Liberg 1993; SOU 1997:108).

Av lärarintervjuerna framgår det att det, enligt flera lärare, inte 
är motsägelsefullt att kombinera olika s.k. undervisningsmetoder, vil
ka ger uttryck för skilda sätt att se på läsandet och skrivandet. Man 
kan företräda ett synsätt på barns läs- och skrivutveckling samtidigt 
som man använder en metod som kan gå stick i stäv med det formu
lerade synsättet. Detta förhållande illustrerar en diskrepans mellan 
innebörder av det perspektiv man säger sig företräda och implika
tionerna av detsamma. Detta kan förstås mot bakgrund av att det 
synsätt läraren företräder kanske varken har formulerats för läraren 
själv eller för andra. Lärarens synsätt har kanske heller inte konfron
terats med ett vetenskapligt perspektiv på läsning och skrivning.

Även om man skulle kunna formulera andra vetenskapliga per
spektiv på läs- och skrivlärande, än det individualpsykologiska och 
det socialinteraktionistiska perspektivet, visar perspektivens existens 
på behovet av att verbalisera och kontextualisera uppfattningar av 
vad läsande och skrivande är. Det förefaller varken vara möjligt att 
argumentera för eller emot en uppfattning utifrån andra utgångspunk
ter. Resonemanget i relation till de två presenterade perspektiven skulle



kunna sägas synliggöra innebörder av att konkretisera abstraktio
nen av en företeelse genom att det situationsobundna tänkandet sam
tidigt torde kunna vara situationsrelaterat.

Att förstå lärarnas livsvärld

Analyserna av lärarnas uppfattningar av Läsning på Talets Grund vi
sade att det, under 1990-talet, i jämförelse med 1980-talet fanns en 
ansats till en förskjutning från dekontextualisering till kontextualise- 
ring. Också med referens till återkopplingen till den första modernit
eten fanns en ansats till konkretion i lärarnas förhållningssätt. Även 
argumentationen föreföll vara på väg att få en mer framskjuten roll. 
Dessa förändringar kan uppfattas som förutsättningar för att över
brygga den s.k. diskrepansen mellan teori och praktik. Men att vi kan 
identifiera förutsättningar för förändringar är inte detsamma som fak
tiska förändringar i relationen teori-praktik. För att sådana skall möj
liggöras blir det också akuellt att söka problematisera innebörder och 
konsekvenser av lärarnas agerande. De problem som ovan har disku
terats kan relateras till det meningsglapp mellan livsvärld och system
värld som, med hänvisning till Jiirgen Habermas, diskuterades i kapit
let ”Relationen mellan teori och praktik”. Habermas ställer livsvärl
den mot de båda subsystemen ekonomi och förvaltning. Han relaterar 
livsvärlden till de strukturella komponenter (kultur, samhälle, person
lighet) och de samhällssfärer (privatsfär, offentlighet) som han menar, 
till större delen, upprätthålls genom ett förståelseinriktat förhållnings
sätt och en kommunikativt styrd interaktion. Med referens till Haber
mas skriver Erik Oddvar Eriksen och Jarle Weigård (2000) följande:

Livsvärlden kan därmed också förstås som ett gemensamt sammanhang 
i vilket aktörer på grundval av språklig förmedling och kulturell trade- 
ring kan sätta igång processer för att nå enighet i problematiserade 
frågor (s. 69).

Lekmannens vardagsföreställningar, som utmärker livsvärlden, ter sig 
ogrundade och diffusa när de konfronteras med experternas fackför
ståelse i den s.k. systemvärlden. Med referens till Toulmins beskrivning 
av det moderna samhällets utveckling kan sägas att man, i den andra 
moderniteten, begränsade utrymmet för rationella diskussioner. Logi
ken gavs företräde framför retoriken och man bortsåg från alla frågor 
om argumentation. Habermas (1988) har, som tidigare nämnts, sökt 
ett alternativ till det moderna samhällets rationalitet. Det utgår från



ett kommunikativt handlande vars mål är en ömsesidig förståelse. 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet skulle kunna ge 
redskap för att formulera och förstå innebörder och implikationer av 
LTG-lärarnas förhållningssätt i relationen teori-praktik.

Det kommunikativa handlandet

Begreppet kommunikativt handlande utgår från minst två språk- och 
handlingsförmögna subjekt som, med språkliga eller icke-språkliga medel, 
upprätthåller en interpersonlig relation. Subjekten försöker nå en ömse
sidig förståelse av en förevarande handlingssituation för att i samför
stånd kunna samordna sina planer och därmed sina handlingar. De pre
senterar sina tolkningar av den aktuella situationen, med föresatsen att 
komma fram till gemensamma definitioner av situationen. Det de söker 
bli eniga om är alltid i relation till den objektiva, sociala eller subjektiva 
världen2. Tolkningarna måste presenteras som kritiserbara utsagor, d.v.s. 
utsagor som de andra interaktionsdeltagarna antingen kan godta eller 
bestrida. Om de inledningsvis inte har samma definitioner av den före
stående situationen försöker de, med hjälp av nya kritiserbara utsagor, 
påverka varandra att förändra tolkningarna så att de kan komma över
ens om en definition som alla kan stå för. För att kunna pröva och argu
mentera för ett kunskapsinnehåll är det således nödvändigt att uppnå en 
gemensam förståelse diskussionsparterna emellan.

Det kommunikativa handlandet utgör tillsammans med det stra
tegiska handlandet vad Habermas kallar ett socialt handlande. Det 
kommunikativa eller förståelseorienterade handlandet skiljer sig från 
det resultatinriktade strategiska handlandet. Det målrationella hand
landet är inriktat på resultat, medan det kommunikativa är inriktat 
på ömsesidig förståelse deltagarna emellan. Det är således inte aktö
rernas egoistiska framgångssträvan som är styrande i ett handlande 
av kommunikativ karaktär.

Det kommunikativa handlandet vilar på ett antal universella gil- 
tighetsanspråk som gemensamt erkänts av deltagarna i den förståel
seprocess som är för handen. Habermas (1988) skriver:

I den mån som man överhuvudtaget vill delta i en förståelseprocess, kan
man inte undgå att resa följande - och just dessa - universella anspråk:

• att uttrycka sig förståeligt,
• att ge (lyssnaren) något att förstå,
• att därvid göra sig förstådd,
• och att uppnå en inbördes förståelse (s. 78).



Giltighetsanspråken sammanfaller därmed med de rationalitetskriteri- 
er som är bundna till den objektiva, den sociala respektive den subjek
tiva världen, dvs. objektiv sanning, normativ riktighet och subjektiv 
sanningsenlighet.

Det kommunikativa handlandet är möjligt att upprätta bara så 
länge alla deltagare är överens om de gemensamt ställda giltighet
sanspråken, nämligen förståelighet, sanning, sannfärdighet och rik
tighet. Dessa kan sägas utgöra ett slags konsensus utan vilken förstå
elseprocessen, inriktad på samförstånd och därmed ömsesidig förstå
else, inte är möjlig att få till stånd. Konsensus i detta sammanhang 
betyder inte primärt enighet om ett handlandes resultat, utan snarare 
enighet om premisserna eller utgångspunkterna för det aktuella hand
landet, vilket kommer till uttryck genom giltighetsanspråken. Haber
mas (1988) menar att det finns tre alternativ då konsensus inte kan 
uppnås. Man kan avbryta kommunikationen. Man kan övergå till ett 
strategiskt handlande eller försöka återuppta det förståelseoriente- 
rade handlandet på det argumentativa talets nivå.

Habermas talar om två aspekter av kommunikativt handlande. 
Den teleologiska aspekten är inriktad mot genomförandet av en hand
lingsplan. Den kommunikativa aspekten rör tolkning av situationer 
och uppnåendet av samförstånd. Grundläggande i ett förståelseorien- 
terat handlande är alltså att deltagarna i samförstånd genomför sina 
planer i en gemensamt definierad situation.

I inledningskapitlet presenterades argumentation som en väg ut 
ur en s.k. kunskapsabstraktion. Detta ger upphov till att vidare dis
kutera relationen mellan argumentation och kommunikativt hand
lande. Det förståelseorienterade handlandet vilar på, som tidigare 
har framgått, ett mellan kommunikationsdeltagarna gemensamt er
kännande av ömsesidigt resta giltighetsanspråk. Interaktionen, kom
munikationsdeltagarna emellan, utgör en förutsättning för det kom
munikativa handlandet. Förståelsen skapas i samspelet mellan aktö
rerna som har samma status i förhållande till varandra i en viss situ
ation. Frågan är om argumentationen kan utgöra ett sådant samspel. 
Så skulle kunna vara fallet då alla slags argument får utrymme och 
då den åsikt som inte tål kritisk granskning blir avfärdad, medan den 
som får stöd av bästa tillgängliga bevis godtas (jfr Björklund 1991). 
Argumentet i sig skapar inte det förståelseorienterade handlandet. 
Det är snarare en nödvändig del av handlandet. För att kunna identi
fieras i det förståelseorienterade handlandet måste argumentationen 
grundas på de s.k. giltighetsanspråken som utgör, vad Habermas be
nämner, bakgrundskonsensus. Enbart genom en gemensam förståelse



skapas möjligheten att avgöra ett argumentationsspel eller en s.k. 
teoretisk diskurs med argument. När proponentens och opponentens 
skäl ställs mot varandra kan giltigheten i ett rest sanningsanspråk 
avgöras och en rationellt motiverad enighet uppnås.

En argumentation som inte vilar på kommunikationsdeltagarnas 
ömsesidigt erkända giltighetsanspråk, kan istället ta form av ett an
nat socialt handlande dvs. det strategiska. Till skillnad från det kom- 
munikativa handlandet är det strategiska handlandet ju inte förståel- 
seorienterat utan framgångsorienterat. Habermas (1988) skriver:

... strategisk kallar vi däremot en framgångsorienterad handling, när 
vi betraktar den med avseende på efterlevnaden av regler för rationellt 
val och värderar hur effektivt den inverkar på en rationell motspelares 
beslut (s. 164).

Den gemensamma förståelsen utgör förutsättningen för att kunna 
avgöra ett argumentationsspel med argument och nå en rationellt 
motiverad enighet. När argumentationen vilar på ett strategiskt hand
lande som är framgångsorienterat förefaller övervägandet av olika 
skäl, för och emot ett rest sanningsanspråk, åtminstone inte ensamt 
vara avgörande för det aktuella argumentationsspelet eller den s.k. 
teoretiska diskursen. Det handlar då om att förmå motparten att utgå 
från de egna premisserna för handlandet, dvs. att få motparten att 
uppfatta dessa förutsättningar som givna och därmed oemotsägba- 
ra. När det har lyckats har hegemoni upprättats. Argumentet i sig 
blir härigenom inte avgörande för argumentationsspelet.

Gemensamt ställda giltighetsanspråk bland LTG-lärarna?

I flera avseenden skulle man kunna resa frågan huruvida LTG-lärarna 
har gemensamt ställda giltighetsanspråk. Lärarna är i stor utsträckning 
överens om att LTG är ett förhållningssätt. Men de är inte eniga om vad 
det innebär. Av den tidigare analysen framgår att lärarna ger uttryck för 
uppfattningarna att LTG som förhållningssätt är en metod, metoden är 
ett förhållningssätt, samt att LTG är en metod och ett förhållningssätt. 
Lärarna förefaller inte vara införstådda i att de inte är överens om inne
börderna av ”LTG som förhållningssätt”. De är således överens om att 
de är överens. Däremot är de inte ense om vad som utmärker enigheten. 
Detta kan naturligtvis skapa problem, såväl i diskussioner som i utveck
lingen av LTG-arbetet. Att dela giltighetsanspråk skulle kunna innebära 
att man delar uppfattning av vad LTG som förhållningssätt betyder. Det



skulle också kunna betyda att man är införstådd med vilka skiljelinjer 
som finns i uppfattningarna av LTG som förhållningssätt. Konsensus om 
giltighetsanspråken behöver inte betyda att vara överens i sak. Det torde 
också kunna vara att man uppnår enighet om vilka olika uppfattningar 
som finns av en specifik företeelse.

Bristen på gemensamt ställda giltighetsanspråk torde även kom
ma till uttryck i andra sammanhang. Den vetenskapliga förankring
en förefaller hanteras på ett liknande sätt. Många av lärarna refere
rar till samma forskare. När de i undervisningen sedan knyter an till 
forskningen görs det, inte sällan, på helt skilda sätt. För vissa lärare 
får forskningsanknytningen implikationer för hur man ser på läs- och 
skrivutveckling och hur man undervisar. För andra lärare förefaller 
anförd forskning inte få några egentliga konsekvenser för arbetssät
tet. Detta skulle kunna förstås på ett liknande sätt som i fallet med 
LTG som förhållningssätt. Exempelvis det s.k. LäsUtvecklingsSche- 
mat (LUS), som har initierats av Birgita Allard och Bo Sundblad, re
fereras återkommande av lärarna. De är i stort sett eniga om att LUS 
är användbart; men de kan inte uppfattas vara överens om vad det 
innebär och vilka konsekvenser det kan få för LTG-arbetet. Det rå
der heller inte någon enighet om var lärarnas uppfattningar av LUS 
går isär. Utifrån ett sådant perspektiv kan det bli oproblematiskt att 
kombinera olika s.k. metoder. När man stöter på svårigheter i ett 
barns läsutveckling byter man heller inte sällan ”metod”. En lärare 
säger att hon ”tar guldkornen av allt”. Detta reser åter frågan om 
huruvida LTG-lärarna delar giltighetsanspråk.

Lärarna är nog, liksom i fallet med LTG som förhållningssätt, 
tämligen överens om att de är överens men inte om vad som utmär
ker enigheten. I detta sammanhang torde det också vara relevant att 
återknyta till betydelsen av att konkretisera innebörder av olika ve
tenskapliga perspektiv på läs- och skrivutveckling (jfr SOU 1997:108). 
Samtliga lärare har naturligtvis sitt perspektiv på läs- och skrivut
veckling. Det är däremot inte säkert att respektive lärare har satt ord 
på sitt perspektiv, heller inte att läraren har sökt relatera det till an
dra lärares perspektiv eller till perspektiv som har formulerats i ett 
vetenskapligt sammanhang. När lärarna inte delar giltighetsanspråk 
blir det svårt att pröva egna och andras argument på läs- och skriv
utvecklingens arena. En konsekvens av detta torde också kunna vara 
att LTG-föreningen uppfattas som ett ”smörgåsbord” snarare än en 
”diskussionsarena”. Att bygga en diskussionsarena utan gemensamt 
ställda giltighetsanspråk eller utan föresatsen att formulera sådana 
anspråk förefaller vara svårt.



Bristen på gemensamt ställda giltighetsanspråk 
OCH LÄRARES LIVSVÄRLD

Glappet mellan systemvärld och livsvärld har tidigare aktualiserats i 
samband med karakteriseringen av den andra moderniteten. Det som 
ovan tolkats som brist på gemensamt ställda giltighetsanspråk bland 
LTG-lärarna torde kunna förstås i relation till hur lärarnas livsvärld 
kan beskrivas. Därför återknyts, i det följande, diskussionen till kapi
tel 2 där lärarna som skolaktörer och som samhällsmedlemmar pro- 
blematiserades. I beskrivningen av skolväsendet som en relation mel
lan centrum och periferi placerades lärarna i periferin (Lindblad 1994). 
Enligt det anförda resonemanget reglerar centrum ramarna för verk
samheten men kan inte omsätta besluten i praktiken. Det sker i peri
ferin, d.v.s. i de enskilda skolorna. På grund av lärarnas begränsade 
möjligheter till att kontrollera den egna professionens kunskapsbild
ning har lärarkåren, med referens till Amitai Etzioni (1969), även 
beskrivits som en semiprofessionell snarare än en professionell grupp. 
Det har också uppmärksammats att lärare saknar ett gemensamt 
yrkesspråk och ett gemensamt etos (jfr Colnerud & Granström 1993).

I den mål- och resultatstyrda skolan får lärare som professionella 
en framskjuten plats. Där förväntas lärares professionalism, i form av 
en bestämd yrkeskunskap och en gemensam etisk grund, garantera att 
de centralt ställda målen uppnås. Å ena sidan har lärares position refe
rerat till semiprofessionalism. Å andra sidan har en professionell ställ
ning blivit en förutsättning för förändrade styrningsbetingelser. Med 
referens till Pierre Bourdieu (1992) har också lärare som intellektuella 
diskuterats. Med hänvisning till Bourdieus resonemang om kulturellt 
kapital kan lärare inte generellt sägas vara intellektuella, men de kan 
inta en intellektuell position i en specifik situation. Som framgick i ka
pitlet ”Lärarna - samhället och skolan” skall den intellektuelle i Bour
dieus mening vara förankrad i ett s.k. intellektuellt fält. Det utgörs av 
ett socialt sammanhang där en avgränsad grupp människor och insti
tutioner strider om något som är gemensamt för dem. I exempelvis det 
litterära fältet strider bl.a. författare och kritiker om vad som karakte
riserar god litteratur, om rätten att skriva erkänd litteratur och om 
auktoriteten att fälla omdömen. Det är svårare att identifiera ett lik
nande intellektuellt fält där lärare och andra skolaktörer strider om 
vad som utmärker god undervisning och en välfungerande skola.

Avsaknaden av ett s.k. intellektuellt fält kan naturligtvis förstås på 
flera olika sätt. Utan att framhålla att ett sådant fält skulle vara efter
strävansvärt, kan förståelsen av varför det inte finns vara värdefull 
när det gäller att söka förutsättningar för att kunna överbrygga den



s.k. diskrepansen mellan teori och praktik i övergången från den andra 
till den tredje moderniteten. Bristen på gemensamt accepterade giltig- 
hetsanspråk, bland lärare, kan utgöra en grund för en förståelse av att 
lärare inte kan relateras till ett intellektuellt fält, där man strider om 
vad som är eftersträvansvärt på skolans arena. När lärarna inte delar 
giltighetsanspråk torde det bli besvärligt att föra en kvalificerad argu
mentation. Bristen på giltighetsanspråk skulle också kunna förklara 
varför LTG-föreningens medlemmar i stor utsträckning uppfattar för
eningen som ett ”smörgåsbord” för intressanta tankar och idéer, sam
tidigt som man skulle vilja att föreningen fungerade som ”diskussion- 
sarena”. Utan gemensamt ställda giltighetsanspråk blir det också svårt 
att få utrymme på den offentliga arenan.

Även om lärare i en s.k. intellektuell position bygger sin argumen
tation på gemensamt ställda giltighetsanspråk, och argumentations- 
spelet endast avgörs av argument, handlar de strategiskt. Att en aktör 
i argumentationsspelet lägger fram det s.k. bästa argumentet, i den 
mening att de får stöd av bästa tillgängliga bevis, innebär att aktören 
fått motparten att acceptera sitt argument som det bästa eller det gilti
ga. Därmed har aktören fått hegemoni, vilket är ett uttryck för ett 
framgångsorienterat handlande i Habermas mening. Detta resonemang 
ifrågasätter också om det finns något förståelseorienterat handlande i 
egentlig betydelse. När ett argument framstår som mer relevant än ett 
annat vinner en av argumentatörerna terräng. Det inträffar även om 
vederbörande inte är inriktad på egen framgång utan på ömsesidig 
förståelse aktörerna emellan. Genom att, med utgångspunkt från ge
mensamt accepterade giltighetsanspråk, föra en dialog skapas förut
sättningar för en argumentation mellan aktörer som är inställda på att 
endast bemöta varandra med argument. Men argumentet kan aldrig 
frigöras från argumentationsspelet. Att den ena parten lyckas formu
lera sitt argument, så att det framstår som det som får stöd av bästa 
tillgängliga bevis, refererar inte enbart till argumentets tyngd utan även 
till hur och varför det framförs, samt vem som framför det. En konse
kvens av detta torde vara att all argumentation i viss utsträckning är 
strategisk. Någon av parterna i argumentationsspelet uppnår alltid 
hegemoni genom att dess argument accepteras av motparten och fram
står som självklart (jfr Falkner 1996). Av resonemanget torde följa att 
LTG-lärarna behöver ett förståelseorienterat handlande, med gemen
samt accepterade giltighetsanspråk, för att kunna utveckla och fördju
pa sitt arbete med Läsning på Talets Grund. Men för att kunna agera 
utanför den egna föreningsarenan blir också ett framgångsorienterat 
strategiskt handlande nödvändigt.



Gemensamma giltighetsanspråk och målstyrning

I tidigare kapitel har förändringen från regel- till mål- och resultat
styrning av skolan uppmärksammats. Målstyrningen kan sägas vara 
mer indirekt än regelstyrningen. Staten formulerar mål för skolans 
verksamhet och förväntade resultat. Men man föreskriver inte hur 
verksamheten skall utformas. Nu förutsätts lärarna att kunna såväl 
tolka målen för verksamheten, som utforma den så att den skapar 
förutsättningar för en utveckling i överensstämmelse med målen. 
Genom att ange vad lärarna skall åstadkomma, men inte hur de skall 
gå till väga, kan lärarna antas få mer kontroll över hur deras verk
samhet skall utformas. Utrymme för lärarna förutsätter dock att de 
uppfattas tillhöra en professionell grupp med en gemensam kunskaps
bas som kan möjliggöra styrningsbetingelserna.

De ändrade styrningsvillkoren kan associeras med hur Ingrid 
Carlgren och Ference Marton (2000) uppfattar den lärarroll som nu 
håller på att ta form. De menar att det sker ett skifte från en hur- till 
en vad-kultur. I fokus står inte hur lärare gör utan vad elever erfar. 
Lärande betonas framför undervisning. Man går från metod till mål 
och resultat. Carlgren och Marton menar att en förutsättning, för att 
läraren skall kunna veta hur han/hon skall gå till väga i mötet med 
exempelvis elevernas läs- och skrivutveckling, är att läraren förstår 
vad det innebär att kunna läsa och skriva. De menar att skillnaden 
mellan att kunna något och att lära andra det man kan, inte utgörs 
av att man vet hur man lär andra den aktuella förmågan. Carlgren 
och Marton (2000) säger istället ”... att den grundläggande skillna
den är den mellan att kunna något och att veta vad det innebär att 
kunna något” (s. 27).

Den s.k. vad-kulturen i den mål- och resultatstyrda skolan knyter 
an till betydelsen av gemensamt ställda giltighetsanspråk bland lä
rarna. För att vad-kulturen bland LTG-lärare skall kunna möjliggö
ras, torde den vila på gemensamt ställda giltighetsanspråk. När lä
rarna exempelvis talar om LTG som förhållningssätt vet var och en 
vad det innebär, i den mening att varje lärare har en uppfattning av 
vad som utmärker LTG som förhållningssätt. Men det innebär inte 
att dessa uppfattningar är explicitgjorda, varken för läraren själv el
ler för hennes kolleger. Med gemensamt ställda giltighetsanspråk rå
der antingen enighet om vad begreppet förhållningssätt innebär eller 
enighet om var uppfattningarna går isär. Delade giltighetsanspråk 
torde vara en förutsättning för att kunna kommunicera vad-aspekten 
framför hur-aspekten.



LTG-lärare på väg mot den tredje moderniteten?

Denna undersökning kan betraktas som en resa i övergången från 
modernitetens andra till dess tredje fas, där jag som reseskildrare sökt 
förutsättningar för att kunna överbrygga den uppfattade diskrepansen 
mellan teori och praktik. För att kunna finna sådana förutsättningar 
har det varit nödvändigt att spegla innebörder och implikationer av 
LTG-lärarnas agerande. Det har inte handlat om att avgöra vad som 
är rätt eller fel i lärarnas uppfattningar. Snarare har det varit fråga om 
att synliggöra betydelser och konsekvenser, vilket torde kunna ge ak
törerna förändrade utgångspunkter för att resonera och agera.

I Stephen Toulmins beskrivning av övergången från den andra 
till den tredje moderniteten finns återkopplingar till den första mo
derniteten. I beskrivningen av LTG-lärarnas förhållningssätt i rela
tionen teori-praktik finns karaktärsdrag från såväl den andra som 
den första moderniteten. Det finns, i lärarnas sätt att resonera om sitt 
arbete med Läsning på Talets Grund, ansatser till kontextualisering, 
konkretion och argumentation, vilket kan referera till den första mo
derniteten. Men både ansatsen till kontextualisering och konkretion 
har, i flera avseenden, förefallit fungera abstrakt. Därigenom asso
cierar lärarnas förhållningssätt även till den andra modernitetens ut
tryck. Ett liknande förhållande gäller också i fråga om ansatsen till 
argumentation. Strävan i riktning mot argumentation är synlig i så
väl LTG-föreningens medlemsblad/tidning som lärarintervjuerna. Men 
ibland tar bevisets väg överhanden.

Habermas teori om det kommunikativa handlandet har i studi
ens avslutande del utgjort ett redskap för att formulera och förstå 
innebörder och implikationer av LTG-lärarnas förhållningssätt i re
lationen teori-praktik. De universella giltighetsanspråk, som det kom
munikativa handlandet vilar på, har visat sig spela en central roll när 
det gäller att förstå undersökningspersonernas agerande. I fråga om 
lärarnas ansatser till argumentation beskrevs tidigare bevisets väg 
ibland ta överhanden. Bevisets väg, som Toulmin relaterar till den 
andra moderniteten, skulle kunna associeras med att ”vara enig i sak”. 
Argumentationens väg, som Toulmin relaterar till den första moder
niteten, skulle å sin sida kunna associeras med ”enighet om var upp
fattningarna går isär”. Med den utgångspunkten skulle delade giltig
hetsanspråk, i betydelsen ”enighet i sak”, kunna relateras till den andra 
moderniteten, medan gemensamt ställda giltighetsanspråk i betydel
sen ”enighet om var uppfattningarna går isär” skulle kunna associe
ras med den första moderniteten. Exempelvis LTG-lärarnas enighet



om att LTG är ett förhållningssätt torde således kunna uppfattas som 
en uppfattning i den andra modernitetens kontext. I de fall lärarna 
istället blir ense om hur deras uppfattningar skiljer sig åt, kan man 
kanske istället tala om att deras handlande kan förknippas med den 
första moderniteten. När så blir fallet torde lärarna agera i den tredje 
modernitetens kontext.

Med referens till Toulmin (1995/1990) bör man kunna säga att LTG- 
lärarnas förhållningssätt i relationen teori-praktik placerar dem i över
gången från den andra till den tredje moderniteten. Även om man inte 
kan tala om genomgripande förändringar torde de beskrivna ansatserna 
till förändringar ha betydelse för hur såväl LTG-verksamheten som lä
rares förhållningssätt i relationen teori-praktik kan utvecklas.

Notf.r

1. Jfr Clay (1991).
2. Dessa tre världar betecknas även som giltighetssfärer. Den objektiva världen be

står av föreliggande sakförhållanden eller fakta. Den sociala världen utgörs av 
normstyrda relationer till andra människor. Den subjektiva världen konstitueras 
av våra inre upplevelser och erfarenheter som vi har en privilegierad tillgång till.
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Intervjufrågor om lärares arbete 
med Läsning på Talets Grund

I studien med arbetsnamnet Lärarens förhållningssätt i relationen teori
praktik: En komparativ studie av lärares uppfattningar av sitt arbete 
med Läsning på Talets Grund (LTG) under perioden 1979-2001 under
söker jag hur LTG-lärarens förhållningssätt i relationen teori-praktik 
förändras under nämnda tidsperiod.

I studien ingår bl.a. intervjuer med ca 20 lärare som är medlem
mar i LTG-föreningen. För dig som intervjuas kan följande vara bra 
att känna till:

• Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen utom
stående kommer att få tillgång till dina svar på frågorna. Rap
porteringen av studien kommer att ske på ett sådant sätt att 
det inte går att identifiera vem som ger uttryck för vilka syn
punkter.

• Intervjun kommer att följa de frågor som här presenteras. I 
samtalet kan dock olika följdfrågor formuleras.

• Under förutsättning att intervjupersonen samtycker kommer 
intervjun att spelas in på ljudband.

• Intervjun kommer att ta mellan en och två timmar.

Frågeställningarna är grupperade på följande sätt:

1) några faktaupplysningar om dig själv
2) beskrivningar av ditt LTG-arbete
3) förutsättningar, influenser och problem i LTG-arbetet

1) Några faktauppgifter om dig själv

Dessa frågor tas upp mot bakgrund av att vi inte kan utgå ifrån att 
alla lärare har samma bakgrund och yrkessituation.

1.1 Vilket år är du född?

1.2 Har du haft något annat yrke än lärarens?



1.3 När kom du i kontakt med LTG?

1.4 Hade du varit verksam som lärare innan du kom att arbeta med 
LTG? Om så varit fallet, hur länge hade du arbetat som lärare?

1.5 I hur många skolor hade du arbetat innan LTG blev aktuellt i din 
undervisning?

1.6 Hur länge hade du tjänstgjort på den aktuella skolan när LTG 
blev aktuellt i ditt arbete?

1.7 Vilken grundutbildning hade du när du började arbeta med LTG?

1.8 Var du klasslärare eller hade du någon annan typ av lärartjänst 
när LTG aktualiserades i ditt arbete?

1.9 Hade du dessförinnan fått någon kompetensutveckling/fortbild
ning, vilken inte behöver vara relaterad just till LTG?

1.10 Beskriv den skola, med avseende på t.ex. elevantal och typ av 
skola, i vilken du började ditt LTG-arbete?

1.11 Är det något ytterligare, gällande ”faktauppgifter om dig själv”, 
som du menar kan vara viktigt att ta upp?

2) Frågor om ditt LTG-arbete

Tanken med dessa frågor är att försöka fånga hur du har funderat 
och gått till väga i ditt arbete med LTG.

2.1 Vad skulle du se som betydelsefullt att ta upp om du skulle pre
sentera ditt LTG-arbete vid:

- en studiedag för lärare

- en introduktion för föräldrarna till dina elever?

Vad väljer du att ta upp och varför väljer du just detta innehåll? Om du 
väljer olika innehåll för de olika grupperna, varför gör du i så fall det?

2.2 Hur vill du beskriva och motivera hur du valt att tillämpa LTG?

2.3 Vilket/vilka problem menar du att du kan hantera med hjälp av 
LTG?



2.4 Om du har varit verksam som lärare innan du kom i kontakt med 
LTG, hur skulle du vilja beskriva de viktigaste skillnaderna mel
lan ditt LTG-arbete och den undervisning du bedrev innan du 
började med LTG?

2.5 Hur skulle du vilja beskriva utvecklingen av ditt eget LTG-arbete?

2.6 Hur kan du beskriva utvecklingen av LTG-föreningens perspek
tiv på LTG?

2.7 Har ditt arbete med LTG påverkat dig som lärare? Om så har 
skett, hur vill du beskriva förändringen?

2.8 Hur har dina kolleger och skolledare ställt sig till ditt LTG-arbete?

2.9 Vad vill du se som resultat av ditt LTG-arbete? I vilka avseenden 
har du hittills uppnått det som du har velat åstadkomma? Hur 
förstår du det resultat som du har uppnått?

2.10 Har du mött några svårigheter i ditt LTG-arbete? Om så varit 
fallet, vad har utmärkt dem och hur kan du förklara problemen?

2.11 Hur påverkas dina elever av LTG-arbetet? Har någon elevgrupp 
gynnats mer eller mindre än en annan? Vad menar du att det 
eventuellt beror på?

2.12 Hur har dina elevers föräldrar resonerat om ditt arbete med LTG?

2.13 Vilka är de viktigaste skälen, enligt dig, att arbeta med LTG?

2.14 Varför tror du att LTG kom att ”slå igenom” på 1970-talet?

2.15 Är det något du vill tillägga med anledning av fråga 2.1-2.14?

3) Förutsättningar, influenser och problem i LTG-arbetet

Frågorna handlar om dina funderingar och överväganden när det 
gäller LTG-verksamheten.

3.1 Varför kom du att intressera dig för LTG?

3.2 Hur kom du i kontakt med LTG? Varför tror du att det kom att 
ske just på det sättet?

3.3 Hur kom du i kontakt med LTG-föreningen?



3.4 Hur länge har du varit medlem i LTG-föreningen? Vilka uppgifter 
har föreningen? Hur motiverar du dessa uppgifter? Vad föranle
der dig att vara medlem? Hur vill du beskriva ditt engagemang i 
föreningen? Skulle du vilja förändra något i föreningens verksam
het? Vad skulle i så fall förändras?

3.5 Vilka eventuella influenser har varit av vikt för din LTG-verk- 
samhet? I vilken utsträckning och på vilket sätt har t.ex. andra 
lärares erfarenheter, pedagogisk idédebatt och vetenskapliga stu
dier haft betydelse för ditt sätt att se på och arbeta med LTG?

3.6 LTG är relaterat till barnens lärande. Hur menar du att barnen 
lär sig? Och vilken roll spelar läraren i barnens lärande?

3.7 Är det något ytterligare som du vill tillägga angående fråga 
3.1-3.6?
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