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Sammanfattning 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för barn att lära sig att läsa och 

skriva. Då vi som blivande lärare kommer att arbeta med barns läs- och skrivutveckling ansåg 

vi det vara viktigt för oss att få en djupare insikt i hur det arbetet går till. Vi vill även kunna 

bidra till utveckling av den tidigare vetenskapliga forskningen inom detta område. Syftet med 

denna uppsats har varit att undersöka hur lärare arbetar med elevers läs- och skrivutveckling 

samt hur de motiverar sina val av arbetsmetoder. När vi läste kurslitteraturen om barns läs- 

och skrivutveckling så konstaterade vi att det fanns delade meningar om hur barn bäst ska och 

kan lära sig att läsa och skriva. Det fanns de som förespråkade den traditionella metoden även 

kallad den syntetiska. Denna metod innebär att man utgår från delen till helhet. Medan man 

inom den analytiska metoden utgår ifrån helheten till delen. Dessa två metoder tar sin 

utgångspunkt i två olika perspektiv på dels hur man lär och hur man lär sig läsa och skriva. 

Det behavioristiska perspektivet ligger till grund för den syn på läs- och skrivinlärning som 

det individualpsykologiska perspektivet återger. Det socialinteraktionistiska perspektivet 

grundar sig i det sociokulturella perspektivet på lärande. 

 

I arbetet tar vi upp exempel som representerar de olika metoderna, dels Wittingmetoden som 

är en syntetisk metod och tar sin grund i det individualpsykologiska perspektivet. Vidare, 

LTG-metoden som utgör exempel på en analytisk metod, vilken hör samman med det 

socialinteraktionistiska perspektivet på läs- och skrivlärande. I vår intervjuundersökning 

kunde vi konstatera att arbetet med elevers läs- och skrivutveckling inte enbart utgick ifrån ett 

perspektiv på läs- och skrivutveckling utan var en blandning av både den syntetiska metoden 

och analytiska metoder.  
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1. Inledning 

Roger Säljö menar i SOU (1997:108) att det i dag ställs stora krav på vår förmåga att uttrycka 

oss i tal och skrift. Förmågan att kunna använda, tillgodogöra sig och värdera texter är en stor 

del av de mänskliga verksamheter som återfinns i vårt samhälle och det sker på olika sätt. 

Kerstin Bergöö och Annette Ewald (2003) menar att det är en viktig milstolpe under 

uppväxtåren och i barns utveckling att bli en människa som läser och skriver. Framgångar och 

misslyckanden i detta arbete kan få livslånga konsekvenser.   

 

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 

94), är en av skolans främsta uppgifter ”att genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (s 7). Dessutom ska skolan genom sitt arbete låta olika kunskapsformer få 

plats för att lärandet skall utgöra en helhet i vilken eleverna harmoniskt kan hjälpas fram (Lpo 

94). I kursplanen för svenska framhålls att det viktigaste uppdraget skolan har att fylla, är att 

”skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling” (Kursplaner och betygskriterier 2000 

Grundskolan, s 96). En av skolans uppgifter är att lära barn att läsa och skriva, detta ses som 

en huvuduppgift som ligger till grund för den undervisning som bedrivs. Jørgen Frost (2002) 

menar att valet av tillvägagångssätt över hur barnet skall finna en väg in i skriftspråket är 

motstridigt. Säljö (1997) menar att det finns två perspektiv som existerar sida vid sida, vilket 

även Caroline Liberg (2006) hävdar, då hon beskriver två olika perspektiv inom läs och 

skrivforskningen, dels det individualpsykologiska, dels det socialinteraktionistiska 

perspektivet.  

 

I vår kommande profession som lärare ligger ett ansvar för att ge våra elever en god språklig 

grund och ett bra utgångsläge för att iträda sig rollen som Bergöö och Ewald (2003) menar, 

med en läsande och skrivande människa, eller som Rigmor Lindö (2002, s 161) kallar det ”att 

bli medlem i de skriftspråkskunnigas förening”. Utifrån detta vill vi lyfta fram 

grundskolelärares arbete, hur de lär eleverna att läsa och skriva i skolan. 

 

Inom de olika perspektiven kommer vi att använda olika benämningar av fenomenet lära sig 

eller lära in. Detta är beroende på att man inom de olika perspektiven ser och benämner 

lärandeprocessen på olika sätt. Inom det behavioristiska med det individualpsykologiska 
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perspektivet talar man om en inlärning. Medan man inom det sociokulturella och 

socialinteraktionistiska perspektivet talar om ett lärande. 

 

1:2 Syfte och frågeställningar 

Hur elever bäst lär sig läsa och skriva finns det olika uppfattningar om. Inom läs- och 

skrivundervisningen finns det flera metoder som har sin utgångspunkt i olika perspektiv och 

synsätt. Vi har valt dessa två perspektiv som vår utgångspunkt, det individualpsykologiska 

och det socialinteraktionistiska perspektivet, då dessa anses ha haft en betydande inverkan på 

läs- och skrivundervisningen i skolan. Syftet med denna uppsats är, att utifrån dessa två 

perspektiv belysa grundskolelärares arbete med elevers läs- och skrivutveckling. För att uppnå 

studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar:   

 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar med elevernas läs- och skrivutveckling? 

• Hur motiverar lärarna sitt sätt att arbeta med läs- och skrivutveckling? 
 
 
I vår bakgrund kommer vi att redogöra för vad de olika synsätten respektive perspektiven står 

för. Dessa termer kommer i ett avslutande skede av studien att användas i syfte att analysera 

de intervjusvar vi erhåller. Utifrån dessa kommer vi att tolka lärarnas arbetssätt till eventuella 

nämnda perspektiv. Vår avsikt är inte att ge en generell bild över lärares arbete med tidig läs 

och skrivutveckling utan studien är avgränsad till att belysa hur lärare på några av oss valda 

skolor arbetar med barns tidiga läs- och skrivutveckling.  
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2. Bakgrund 

Vi kommer i bakgrunden till denna uppsats att inleda med att kort redogöra för den 

naturvetenskapliga respektive den humanvetenskapliga forskningstraditionen. Dessa två olika 

riktningar ligger till grund för hur man ser på människan och människans kunskapshämtande. 

Enligt den naturvetenskapliga forskningstraditionen ses människan som passiv i sin 

läroprocess, medan man inom humanvetenskapen framställer människan som en aktiv 

medskapare. Vi tar sedan upp det behavioristiska respektive det sociokulturella perspektivet 

på lärande. Inom det behavioristiska synsättet talar man om läroprocessen som en individuell 

inlärning, medan man inom det sociokulturella synsättet talar om ett lärande genom 

interaktion med andra och med sin omgivning. Dessa två synsätt på lärande ligger till grund 

för det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet på hur man lär sig 

att läsa och skriva. Dessa två perspektiv innefattar olika metoder på hur man lär sig att läsa 

och skriva, den syntetiska metoden respektive den analytiska metoden. Vi kommer att 

beskriva två läs- och skrivmetoder som bygger på vartdera perspektivet, Wittingmetoden och 

LTG –metoden, för att avslutningsvis ta upp den kritik som framförts mot perspektiven med 

tillhörande metod. I resultatdelen kommer vi att redogöra för hur lärarna beskriver att de 

arbetar med sin läs- och skrivundervisning. Vi kommer med stöd av de beskrivningarna av 

perspektiven vi gjort i vår bakgrund, att analysera intervjusvaren. Slutligen kommer vi att föra 

en diskussion om hur och varför lärare väljer att arbeta som de gör. 

 

2:1 Den naturvetenskapliga och humanvetenskapliga forskningstraditionen  

Lindö (2002) menar att det finns två olika huvudströmningar inom den pedagogiska och 

didaktiska forskningen, den naturvetenskapliga respektive den humanvetenskapliga 

forskningstraditionen. Dessa två traditioner representerar två olika synsätt på människan och 

hur människan lär sig. I den naturvetenskapliga forskningen framställs människan som en 

passiv mottagare av kunskap. Olga Dysthe (1996) menar att enligt den naturvetenskapliga 

forskningstraditionen är eleven en tom tavla, tabula rasa, där erfarenhet och undervisning 

ristar in sina tecken. Denna syn är den som haft det största genomslaget inom skolans 

undervisning. Lindö (2002) menar att den naturvetenskapliga forskningstraditionen framhåller 

ett kvantitativt, systematiskt, objektivt, mätbart och reproducerbart kunskapsideal. Då eleven 

ses som en passiv mottagare av kunskap bör undervisningen utgå ifrån att läraren förmedlar 

en bit i taget, vilket är en atomistisk kunskapssyn. Inom humanvetenskapen ses människan 

istället vara en aktiv medskapare i sin läroprocess. Man framhåller ett kunskapsideal som 
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syftar till att tolka och förstå mänskliga tankar och handlingar.  Kunskapssynen är holistisk, 

det vill säga där helheten skapar något mer än summan av delarna.  

 

2:2 Lärandet ur ett behavioristiskt perspektiv  

Dysthe (1996) menar att det individualpsykologiska perspektivet tar sin utgångspunkt i den 

behavioristiska inlärningsteorin, vilket även Liberg (2006) menar. Enligt Liberg (2006) talar 

man inom det individualpsykologiska perspektivet om en inlärning istället för ett lärande. 

 

Espen Jerlang (1986) tar upp John Watson som grundare av beteendepsykologin, även kallad 

behaviorismen. Inom det behavioristiska synsättet anses det att all kunskap finns utanför 

individen och att människan är reaktiv, dvs. styrd av och genom yttre betingelser och 

omständigheter. Inlärningen sker genom det man kallar för betingning, vilket innebär att 

inlärningen sker i samband med att individen reagerar på signaler ifrån sin omgivning, stimuli 

och respons. B.F. Skinner som ses som en av de mer kända behavioristerna, lanserade 

förstärkningsbegreppet inom stimuli- och responsteorin. Han ansåg att det var genom att ge 

positiv eller negativ förstärkning av det beteende som man eftersökte, som sannolikheten att 

det önskade beteendet skulle kunna uppnås.  

 

Ann-Katrin Svensson (1998) pekar på två aspekter som enligt det behavioristiska synsättet på 

lärande anses som grundläggande för barnets språkliga utveckling. Dels Skinners stimuli och 

responsteori och dels den språkliga miljön där barnet befinner sig. Den språkliga miljön i det 

här fallet skola eller förskola, innebär att läraren eller pedagogen sätter ord på föremål och 

händelser i barnets omgivning. På detta sätt stimuleras och hjälps barnet att sätta ord på sina 

upplevelser. Dessa två faktorer är enligt ett behavioristiskt perspektiv grundläggande 

förutsättningar för att en inlärning ska lyckas. Till skillnad från det behavioristiska 

perspektivet kan lärande ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  Detta kommer vi att 

beskriva härnäst. 

 

 

2:3 Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2000) menar att, ”mänskligt lärande bör förstås ur ett kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv. Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en 

del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande” (Säljö 2000, s. 9). 
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Lev Vygotskij som enligt Lindö (2002) är en förgrundsfigur inom det socialinteraktionistiska 

perspektivet framhåller lärandet som en social företeelse där barnets språk anses som det 

centrala, det är genom att samverka och undersöka sin omgivning som lärandet sker. Gunilla 

Lindqvist (1999), Louise Bjar och Caroline Liberg (2003) och Dysthe (1996) menar att enligt 

Vygotskijs teorier är det genom barnets interaktion, samspel med andra som ett lärande kan 

ske.  Utgångspunkten och grunden för lärandet måste vara barnets egen förmåga och 

potential. Det är inom ramen för den egna förmågan och med hjälp av någon mer erfaren 

person, barnet kan utvecklas, vilket benämns som zone of proximal development, ZOPED 

eller den närmaste utvecklingszonen.  Vygotsky menar att ”Det som barnet för tillfället gör 

med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra på egen hand” (citerat i Gunilla Lindqvist 1999, 

s 278). 

 

Dysthe (1996) menar att lärandet är en process som innebär att eleverna tar emot information, 

tolkar den och kopplar ihop den med det den redan vet sedan tidigare och reorganiserar de 

mentala strukturerna för att få en ny förståelse. Detta kan ses i relation till den syn på 

kunskapande som man har i Lpo 94, i vilken man menar att ”Kunskap är inget entydigt 

begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra”, (Lpo 94, s 8).  Det är när  dessa 

faktorer samspelar, som förutsättningar skapas för att eleven skall kunna göra kunskapen till 

sin egen. 

 

Utifrån dessa två beskrivna perspektiv ses läsning och skrivning på två olika sätt. I det 

behavioristiska perspektivet antar man en individualpsykologisk syn på läs- och skrivlärande 

med tillhörande syntetisk metod, vilken vi exemplifierar med att beskriva Wittingmetoden.  I 

det sociokulturella perspektivet antas ett socialinteraktionistiskt perspektiv, där analytiska 

metoder förespråkas, vilket vi beskriver med LTG-metoden som exempel.  Vi tar vidare upp 

den kritik som riktas mot de båda perspektiven.  

 
2:4 Ett individualpsykologiskt perspektiv på läs och skrivlärande  

Liberg (2006) menar att skolans läs- och skrivundervisning till stor del och under lång tid 

formats med en utgångspunkt i det individualpsykologiska perspektivet. Inom detta perspektiv 

talar man inte om ett lärande utan om en inlärning. I SOU 1997:108 beskrivs läsning och 

skrivning inom detta perspektiv som färdigheter som individen antingen  behärskar eller inte. 

Läsfärdigheten beskrivs som inre mentala aktiviteter förenat med individens biologiska, 
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psykologiska och intellektuella förutsättningar. Ester Stadler (1998) menar att barn lär sig 

språket spontant, naturligt och oreflekterat utan formell undervisning som ett led för att 

kommunicera.  Däremot är läsning och skrivning avsiktligt inlärda färdigheter, vilka lärs in 

genom övning.  Liberg (2006) menar att det individualpsykologiska perspektivet domineras 

av ett grammatiskt synsätt, vilket innebär att det enbart finns ett riktigt sätt att lära sig läsa och 

skriva. Enligt detta synsätt förutsätter man att en elevs läs- och skrivförmåga är fullt utvecklad 

i år tre, oberoende av elevens förutsättningar och förmågor. Eleven förväntas då kunna läsa 

och skriva allt som kommer i dess väg.   

 

Vidare menar Liberg att den syntetiska metoden, även kallad den traditionella 

ljudningsmetoden, varit den metod som dominerat skolans undervisning. Undervisningen har 

skett utifrån att läraren med hjälp av färdigproducerade läromedelstexter, formell skrivträning 

och isolerade grammatikövningar lärt eleverna att läsa och skriva. Lotty Larson, Kerstin 

Nauclér och Lili-Ann Rudberg (1992), menar att man enligt det individualpsykologiska 

perspektivet fokuserar på det eleven inte kan, nämligen avkodningen dvs. förmågan att 

avkoda vilket innebär att kunna matcha bokstav med ljud och därmed identifiera orden.  Vid 

denna inlärning börjar man med att para ihop delarna dvs. bokstäverna med motsvarande ljud  

och därefter foga samman  dessa  till större enheter, som stavelser eller ord.  Liberg (2006) 

menar att läsandet och skrivandet lärs ut som isolerade färdigheter och skriftspråket enbart 

lärs ut via läsandet, medan skrivandet kommer in när barnet lärt sig läsa. 

 

2:4.1 Den syntetiska metoden 

Enligt Larson m.fl. (1992) sker undervisning enligt syntetiska metoder utifrån en rad olika 

punkter. Läsinlärningsarbetet kan inledas med tal-, samtals och lyssningsövningar där 

eleverna presenteras för olika lästekniska begrepp, så som bokstav, rad och läsriktning. I 

efterföljande övning tränas barnen att uppfatta och särskilja ljud. Enligt en syntetisk metod 

utgår man ifrån beståndsdelarna i orden, d.v.s. bokstäverna, ljuden och stavelserna, vilka sätts 

ihop till ord. När sedan bokstäverna presenteras, sker detta i en sådan ordning att eleverna inte 

skall bli förvirrade av att flera bokstäver kan påminna om varandra, som t.ex. b och d.   

 

Författarna menar vidare att det fortsatta arbetet med ljud omfattar i huvudsak sju olika 

moment. Det första momentet innebär en presentation av ljudet. Detta sker ofta genom samtal 

kring en bild där eleverna kan finna olika saker som innehåller ljudet. Det andra momentet är 
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ljudanalysen, här presenteras bokstaven genom ljud och bild.  Eleverna får lyssna efter om 

och var ljudet finns i ett ord. Bokstaven kan även representeras av olika föremål eller bilder 

som innehåller den aktuella bokstaven. I det tredje momentet ska tecknets form presenteras 

övas och befästas. Detta kan göras på flera sätt t.ex. genom att eleverna får spåra bokstaven på 

alfabetskort som visar i vilka riktningar man skriver bokstaven. I det fjärde momentet lär sig 

eleverna vissa ord som används ofta t.ex. och, att, hon, han osv. detta görs för att eleverna 

snabbare skall kunna läsa hela meningar. De här orden skall ses som helheter och inte brytas 

ner i beståndsdelar eller användas i ljudanalys. I det femte momentet när eleverna lärt sig att 

känna igen ljuden och bokstavsformerna, kan de ljuda samman dessa till ord, i och s blir is 

osv. Därefter sker ett mer laborativt arbete där eleverna får öva på den nya bokstaven, såväl 

genom muntliga och skriftliga övningar. I övningsböcker får eleverna öva på stor och liten 

bokstav, rad, mening, punkt och frågetecken. I detta som är det sjätte momentet låter man 

eleven läsa läsebokens text till respektive bokstav. Här kan man avläsa om eleven lärt sig 

koppla bokstav till ljud samt hur eleven förstår det lästa. Här ser man även om eleven kan 

tillämpa tekniken på löpande text. I det sjunde momentet får eleverna träna på olika bokstäver 

och de får skriva utvalda ord innehållande bokstäverna de lärt sig. Det är först efter att en 

större del av alfabetet är avklarat som eleverna ges möjlighet till att skriva egna texter.  

 

Enligt Frost (2002) så sker läsning enligt den syntetiska metoden genom en tolkning av ett 

alfabetiskt system som måste läras in med automatik. Denna tolkning måste kunna ske på ett 

enkelt sätt som inte kräver någon direkt koncentration för att man ska kunna läsa. Den 

grundläggande förutsättningen för att kunna läsa enligt den syntetiska metoden menar Frost, 

är att eleven kan sammankoppla ljud med bokstav och därefter inrikta sig på innehållet. Man 

går således från del till helhet dvs. från bokstav till ord. Ingvar Lundberg (1984) som ses som 

en av den syntetiska metodens förespråkare, menar att själva ordavkodningen är basen i 

läsinlärningen och såväl Lundberg som Stadler (1998) menar att avkodningen måste vara 

korrekt för att läsaren ska uppnå full läsförståelse. Den fonologiska medvetenheten sätts i 

fokus och den fonologiska förmågan, att läsa ihop ljud till ord och att dela upp ord i enskilda 

ljud har stor betydelse för en framgångsrik läs och skrivinlärning. En väl fungerande läsning 

och skrivning uppstår inte i och med att man kommit till insikt om att skriftens symboler 

motsvarar talat språk, utan som ett resultat av överinlärning och automatisering. Stadler menar 

vidare att en god läsförmåga säkrast byggs upp genom en genomtänkt undervisning i 

kombination med välstrukturerade övningar. Där bokstav för bokstav avhandlas, vilket i sin 

tur leder till en automatiserad avkodning.  
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Även Lundberg (1984) förespråkar en omfattande träning för att barnet ska nå den 

automatiserade läsningen. Han jämför avkodningen vid en färdighet som t.ex. pianospelning 

eller tennis, där det är genom stora doser av överinlärning som färdigheter utvecklas och 

förbättras. Lundberg menar vidare, för att eleven skall kunna knäcka koden och komma 

underfund med systemet måste eleven ha uppnått en viss kognitiv språklig utvecklingsnivå, 

dvs. en lingvistisk medvetenhet, som grundar sig på förmågan att skifta från innehåll till form.  

 

2:4.2 Wittingmetoden 

Larson m.fl. (1992) menar att Wittingmetoden är den mest renodlade syntetiska metoden som 

går att finna i Sverige. Enligt denna metod arbetar man på ett mycket systematiskt 

tillvägagångssätt med innehållsneutrala språkstrukturer. Inlärningen i metoden är fri ifrån 

yttre ledtrådar och metodens inledande syfte är att uteslutande matcha bokstav med ljud för att 

träna upp den fonologiska medvetenheten.  

 

Enligt Witting (2005) består läsprocessen i denna metod av två delar, dels symbolinlärningen, 

dels förståelsen. Förståelsedelen förutsätter en allmän språklig kompetens som varierar mellan 

människor beroende på t.ex. ålder och mognad. Denna del kan inte automatiseras.  

Symbolinlärningen är den del av läsandet där eleven skall lära sig att tyda tecken från vänster 

till höger och i en sammanhängande följd. Det innebär att eleven ska lära sig sammankoppla 

språkljud med bokstäver. Språkljudsuppfattningen är en förutsättning för att kunna lära sig 

läsa och skriva. Denna sammankoppling mellan språkljud och bokstäver sker genom olika 

övningar som befäster sambandet mellan ljud och bokstav.   Eleverna ska vidare fundera på 

vilka språkstrukturer som de menar är ord och vilka som kan byggas ut till ord. I 

ljudkombinationer som t.ex. os, is, as, ös osv. får eleverna föreslå vilka kombinationer som är 

ord och meningsbärande. Först används de innehållsneutrala språkstrukturerna, vokalerna och 

konsonanten l. Därefter sätts vokalerna ihop med övriga konsonanter ex. al och as, la och sa. 

I det fortsatta arbetet ska eleven under stor koncentration och med ögonkontakt med läraren 

lyssnar på en språkstruktur eller ett vokalljud. Eleven upprepar sedan detta med en egen 

artikulation och skriver ned bokstaven ljudenligt med det eleven hört. Denna övning 

benämner Witting för ”avlyssningsskrivning” och menar att den är ett komplement till 

sammanljudningen. Övningen innebär att eleven blir säkrare att stava. 
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2:4.3 Kritik mot det individualpsykologiska perspektivet  

Liberg (2006) menar att man inom det individualpsykologiska perspektivet framför allt utgått 

ifrån den enskilde individen och hur den lärt sig läsa och sedan läser.  Det är elevens 

prestationer eller avsaknad av prestation som ställs i centrum. Såväl Liberg som Lindö (2002) 

menar att detta i första hand handlar om lästeknik och inte en läsförståelse.  Läsandet lärs ut 

som en isolerad färdighet, utan specifikt eller meningsskapande syfte i onaturliga 

sammanhang. Detta kan enligt Lindö leda till att barnet kan få problem att förstå det slutliga 

målet, vilket är att kunna läsa och skriva för olika syften och förstå olika sammanhang.  Detta 

innebär att läsande för barnet kan bli att bokstäver eller tecken inte får någon innebörd eller 

mening. V.R. Allen menar ”Att skilja språket från det som det står för, att ta bort symbolerna 

från deras innebörd, och undervisa om symbolerna utan att undervisa om innehållet skulle 

vara ett tomt slag” (citerat i Liberg 2006 s, 147). Frost (2002) instämmer i den givna kritiken 

och menar vidare att läslärandet istället måste betraktas som en integrerad del av 

texthanteringen. I Nationella kvalitetsgranskningar (2000) framhåller man att läs- och 

skrivförmågan måste ses som något komplext som inte kan reduceras till enstaka färdigheter 

som att bara avkoda korrekt, stava rätt eller bygga korrekta meningar. Samtalandet, 

lyssnandet, skrivandet, och läsandet kan ses som fyra dimensioner som är oskiljaktiga och 

dessa bör i ett klassrum vara starkt förbundna eller integrerade verksamheter.   

 

Stadlers (1998) teorier om att alla elever skall följa samma utvecklingsgång anser såväl Frost 

(2002) som Bjar och Liberg (2003) vara motstridigt. De menar att man inte kan förvänta att 

alla barn lär sig läsa och skriva via samma väg och med samma hastighet. Barn har olika 

förutsättningar och utvecklas olika fort. Frost (2002) menar att barn i allmänhet kan finna sitt 

eget naturliga sätt att lära sig att läsa.  

 

Liberg (2003) är kritisk till användandet av färdigproducerade texter och 

undervisningsmaterial, då hon menar att dessa inte lämnar något utrymme för elevers egen 

reflektion. Undervisningsmaterial av detta slag innefattar textfrågor med givna svar som helt 

överensstämmer med texten och därmed betraktas som de enda rätta.  Frost (2002) ställer sig 

även han kritiskt till användandet av en och samma undervisningsmetod där alla elever utgår 

ifrån samma läsebok. Detta är att underlätta arbetet för läraren, medan elevernas olika 

förmågor att utvecklas till läsare inte tillgodoses. En sådan metod bromsar läsutvecklingen 

såväl för de lässvaga som för de elever som kommit längre i sin läsutveckling.  
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Vi har nu tagit upp det individualpsykologiska perspektivet vilket under en lång tid format 

skolans läs- och skrivundervisning. Vi kommer nu att fortsätta med det 

socialinteraktionistiska perspektivet.  

 

2:5 Ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande 

Lindö (2002) menar att en helhetssyn på lärande är grunden för att lära något nytt. Det är 

genom att sätta in och förstå kunskapen i ett sammanhang vi kan ta till oss kunskapen och 

göra den till vår egen. Ny kunskap och nya erfarenheter sker alltid i sammanhang som är både 

sociala, intellektuella och emotionella. Liberg (2006) menar att det är viktigt att barn får ingå 

och vara verksamma i olika kulturella upplevelser. Dessa kan vara att läsa och skriva texter 

och att se filmer. Dessa händelser kan barnet ta med sig och använda i det egna läsandet och 

skrivandet. Vidare menar hon att barns förmåga att lära sig läsa och skriva påverkas av 

barnets tidigare språkliga erfarenheter och kontakter. Med många vuxna som läsande och 

skrivande förebilder, är steget till att prova på att läsa och skriva på egen hand, inte långt borta 

för många barn. I Nationella kvalitetsgranskningar (2000) poängteras det, att ett aktivt läsande 

och skrivande kan ske först i sammanhang då vi får tillfälle att skaffa oss en god förförståelse 

och där vi sporras till att uppleva, eller vidarebefordra något. 

 

Liberg (2006) menar att man inom det socialinteraktionistiska perspektivet inte enbart 

studerar barnets språkproducerande, utan hur barnet tillsammans med såväl vuxna som andra 

barn talar med varandra. Allt språkande och lärande menar Lindö (2002) ingår i ett socialt 

sammanhang och människan förstås som en del av sin kultur och historia.  Läsandet sker i ett 

kommunikativt sammanhang och går från helheten till delar och tillbaka till helheten igen. 

Barnet går således ifrån meningsfulla muntliga yttranden och skrivna texter i ett sammanhang 

till ord och bokstäver. Enligt Svensson (1998) kan inte läsning enbart ses som en 

avkodningsprocedur utan som ett återskapande av ord som barnet känner till från talspråket. 

Det är genom att lära sig hela ord och meningar, som barnet får insikt om syftet med läsning 

såsom förståelse, kunskap och nöje. 

 

 

Gisela Håkansson (1998) hävdar att små barn, redan vid två till tre års ålder, kan lära sig att 

knäcka koden. Lindö (2002) menar att små barn kan erövra skriftspråket lika naturligt som 

talspråket och detta utan någon strukturerad undervisning. Förutsättningarna för denna 

utveckling ligger främst i ett samspel mellan en läsande och skrivande omgivning, där barnet 
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får pröva sig fram med varsam hjälp av vuxna i betydelsefulla och funktionella sammanhang. 

Det är i de naturliga situationerna och i samspel med andra läskunniga, som barn utvecklas till 

läsare. Bjar och Liberg (2003) menar att det är viktigt, att barnet tillsammans med andra talar 

omkring texterna, dess innehåll och struktur då detta ses som betydelsefulla stödstrukturer. 

Enligt Dysthe (1996) kan dessa stödstrukturer ses i relation till Vygotskijs teori om den 

närmaste utvecklingszonen, där barnet i samspel och med hjälp av andra kan utveckla sin 

kunskap. Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren (2005) menar att det är viktigt att läraren 

är uppmärksam över var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Detta för att kunna 

förse eleven med arbetsuppgifter som både är utmanande och stimulerande men ändå så pass 

lätta att eleven får en känsla av att lyckas.  

 

2:5.1 Analytisk metod 

Larson, m.fl. (1992) menar att man i det socialinteraktionistiska perspektivet på läs- och 

skrivlärande utgår från helhet till del, vilket kallas analytisk eller helordsmetod. Läsläror 

enligt den analytiska principen har i ett förberedande skede som syfte att utveckla elevernas 

språk. Detta gör man genom tal och lyssningsövningar. Utgångspunkten är elevens egna 

upplevelser. Texter ur läseböcker används där eleven får säga efter texter och därmed får 

känna att språket har en rytm, vilket motverkar att läsandet i ett senare skede inte blir 

mekanisk och stelt. Enligt författarna får eleven tidigt komma i kontakt med läseboken, där 

eleven kan känna igen enstaka ord och får ”läsa” hela texter med hjälp av läraren. Texterna 

kan bearbetas individuellt eller gemensamt.  I en gemensam bearbetning av en text ligger ofta 

klassens gemensamma erfarenheter och upplevelser som grund till samtal och diktering. 

Läraren skriver ner det eleverna säger och de blir även uppmärksammade på läsriktning, ord 

och mening och att man börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Syftet med de 

gemensamma texterna är att eleverna skall förstå vad en text är. De skall få träna sin 

läsförmåga på ett textinnehåll de känner igen, samtidigt som de lär sig nya ord och bokstäver. 

Bokstavlärandet pågår kontinuerligt under hela tiden eleven lär sig att läsa. Eleverna lär sig 

hur bokstaven ser ut, hur den låter och hur den skrivs vilket övas på olika sätt. Sambandet 

mellan ord och bokstav och hur sammanläsningen låter, är en annan viktig del i 

språkbearbetningen av den gemensamma texten. 

 

Lindö (2002) menar att man enligt en analytisk metod utgår ifrån det eleverna redan kan och 

att med hjälp av språkliga och inte språkliga ledtrådar identifiera orden.  Metoden handlar om 
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att skapa en förståelse och ett sammanhang för ordet eller texten. Barnets egna erfarenheter 

och dess verklighet tas till vara och blir en meningsfull del i läs- och skrivundervisningen. 

Svensson (1998) menar att en analytisk metod främst inriktar sig på den innehållsliga 

aspekten och därefter får eleven lära sig språkljuden samt att generalisera språkljud och 

stavelser. Enligt Liberg (2006) sker ihopljudning även som en del av en analytisk metod, men 

detta kommer in relativt sent i de tidiga läsarna och skrivarnas lärande.  

 

Svensson (1998) menar att analytiska metoder bygger på en visuell minnesbild av ordets 

utseende och kan användas redan när barnet börjar tala. Detta passar utmärkt för ett 

individuellt lärande, då de första orden barnet lär sig att läsa helst ska vara intressanta och 

bekanta ord. Liberg (2006) menar att barnets namn är den vanligaste inkörsporten till barns 

intresse för bokstäver och läsning och hänvisar till att namnet har en meningsbärande funktion 

och därmed också något barn kan relatera till och känna igen.  

 

 

2:5.2 LTG - Läsning på talets grund 

Enligt Lindö (2002) har LTG metoden, Läsning på talets grund, ett holistiskt förhållningssätt 

och brukar beskrivas som en analytisk metod. En analytisk metod innebär att man går från 

helheten och fokuserar på innebörder och textförståelse framför korrekt avläsning. Enligt 

Larson, m.fl. (1992) är LTG metoden den mest använda analytiska metoden, vilken utgår 

ifrån barnets eget språk och egna begreppsvärld. Den lanserades i Sverige av Ulrika Leimar 

och kan mer beskrivas som ett förhållningssätt som genomsyrar all undervisning, snarare än 

en metod. Denna syn på LTG metoden framkommer även i Kajsa Falkners (2003) rapport, 

Lärare på väg mot den tredje moderniteten. En studie av LTG-lärares förhållningssätt i 

relationen teori – praktik under perioden 1979 – 2001, där lärare som arbetar med LTG 

metoden ser den som ett förhållningssätt. Lindö (2002) menar att en konsekvens av detta blir, 

att tona ner metodanvisningarna och istället förankra den teoretiska grundsynen och låta varje 

pedagog utveckla egna arbetssätt. 

 

Enligt Larson, m.fl. (1992) utgår LTG metoden ifrån den text som lärare och barn tillsammans 

skapar, vilket ses som helheten. Sedan bryts texten ner till mindre delar som rad, mening och 

ord, sist kommer man till analysen av de enstaka bokstavsljuden. Barnen berättar sina 

gemensamma upplevelser, därefter skriver läraren barnens meningar på ett blädderblock. 
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Tillsammans läser barnen och läraren vad de dikterat, därefter så kopieras texten till barnen, 

så att de får varsin rad eller varsitt ord att arbeta med på olika sätt, och lära känna igen 

bokstäver i osv. Avsikten är att barnen från ett känt sammanhang skall kunna hitta de mindre 

delarna, för att så småningom kunna knäcka den alfabetiska koden. Att hjälpa barnet att lära 

sig läsa, menar Leimar (1974) gäller inte bara att ge eleven en ”teknisk avläsningsfärdighet, 

utan fastmer en meningsfull integrering av talspråksutveckling, begreppsbildning, orientering 

i omvärlden och social utveckling med förståelse för bokstävernas budskap” (Leimar 1974, s 

63). Läsinlärning på talets grund, innebär att den språkliga delen i inlärningen består av 

meningsfulla ord som kommer ifrån barnen själva. Semantiska sidor, d.v.s. betydelselära 

betonas mer än den fonetiska, ljudläran i undervisningen. Dock tas de vanligaste ljudanalys 

och sammanljudsövningarna upp. Detta sker enligt traditionella, individuellt avpassade 

övningar i ljudanalys och sammanljudning som innebär en fast förbindelse mellan 

bokstavstecken och motsvarande ljud. På detta sätt får barn olika infallsvinklar vid 

textavläsning, en syntetiskt och en analytiskt. Enligt Larson m.fl. (1992) betraktas LTG- 

metoden som en kombinerad metod, som innehåller både analytiska och syntetiska moment.  

Leimar (1974) menar att när man betonar att läsningen sker på talets grund så förutsätter det 

att barnet har en förmåga att kunna tala och lyssna. Talet i sin tur kommer ur barnets behov av 

att kommunicera. LTG- metoden vill ta tillvara på barnens egen kapacitet ur vilken de kan 

lära av och med varandra.  

 

2:5.3 Kritik mot det socialinteraktionistiska perspektivet  

Stadler (1998) menar att det är att ta en omväg att använda bilder för att identifiera bokstävers 

ljud och ställer sig därför tveksam till att barnet kan koppla ihop tanken till en bild innan man 

finner det rätta ljudet. Hon hävdar att det inte går att läsa i egentlig mening och inte heller 

skriva utan att vara medveten om att ett ord består av flera skilda ljud.  Lundberg (1984) är 

även han kritiskt till det socialinteraktionistiska perspektivet där man arbetar efter en analytisk 

metod. Lundberg menar att det kan ses som en gissningslek där barnet med hjälp av bilder kan 

gissa sig fram till textens innehåll. Bilderna kan för barnet bli mer intressanta än texten och 

energin läggs på att tyda bilderna istället för att läsa. Detta kan bidra till att texten i sig blir 

meningslös och barnet kan få svårigheter att läsa texter som saknar bilder. Vidare påpekar han 

att det är få färdighetsområden där man börjar med helheten. För att förtydliga detta 

resonemang ger han exempel på att en pianolärare inte låter nybörjareleven börja med ett 
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svårt stycke av Chopin, utan anpassar valet av stycke efter elevens kompetens och färdighet. 

Vilket även måste vara gällande för hur man lär sig läsa.  

I det socialinteraktionistiska perspektivet är interaktionen med andra utgångspunkten och en 

förutsättning för att lärande ska kunna ske. Margareta Sandström Kjellin (2002) menar att när 

interaktionen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt mellan elev- lärare, elev- elev eller 

elev- text, kan situationer uppstå som kan ge upphov till läs- och skrivsvårigheter. Detta 

uppmärksammas även i SOU 1997:108 där man menar att om läs- och skrivutvecklingen inte 

utvecklas i ett samspel med andra,  kan detta utgöra ett hinder för läsutvecklingen. Detta kan 

ske om eleven får arbeta för mycket på egen hand utan en interaktion med andra vuxna eller 

barn. 
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3. Metod  

Vi kommer nedan att beskriva hur vi förberett och genomfört vår undersökning. Vi kommer 

att motivera vårt val av datainsamlingsmetod, samt redogöra för vårt val av intervjupersoner.  

 
3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har valt den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod, då vi anser att den kan ge oss 

insikt i och skapa förståelse för lärares arbete med läs- och skrivundervisning, samt hur 

lärarna motiverar sitt sätt att arbeta. Genom intervjusvaren har vi för avsikt att kunna besvara 

våra forskningsfrågor i vårt specifika syfte.   

 

Kvale (1997) anser att ”den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att 

fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (s 70). Den 

kvalitativa intervjun har som mål att få nyanserade beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld. Det är genom att människor berättar om sin livsvärld, som vi kan få en chans att 

närma oss det de uppfattar som sin verklighet. I en intervju så anser vi att det blir en form av 

ett samtal, där intervjufrågorna kan leda till att vi når svaren av våra forskningsfrågor. Blir det 

något missförstånd av vad vi menar med våra frågor, så går det lättare att förklara, vilket inte 

går i en enkät. ”Enskilda intervjuer skiljer sig åt till innehållet, allt eftersom de söker faktisk 

information, eller åsikter och attityder, eller berättelser och livshistorier” (Kvale 1997, s 97). 

Enligt Trost (2005) bygger forskningsmässiga intervjuer alltid på konfidentialitet och dess 

syfte är att föra forskningen framåt och ”att lära oss mer om den sociala verkligheten i vilken 

vi alla lever” (s 23). Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun kan sägas 

vara halvstrukturerad, med det menas att den vare sig kan ses som ett öppet samtal eller som 

ett strukturerat frågeformulär, utan som ett mellanting av dessa båda. Vid genomförandet av 

denna typ av intervju så används en såkallad intervjuguide (bilaga 1), vilken utgår ifrån olika 

teman och innehåller förslag till olika frågor. Intervjun skrivs för det mesta ut som en skriven 

text. Vi valde denna typ av intervju då vi anser att den kan ge oss en fördjupad förståelse och 

bredd av vårt intervjuområde och leda oss till att besvara våra forskningsfrågor i det specifika 

syftet.  
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3.2 Urval 

Vår avsikt med undersökningen var att få ta del av hur lärare arbetar med barns läs- och 

skrivutveckling. Genom våra placeringar på den verksamhetsförlagda utbildningen hade vi 

kontakter med lärare i årskurs ett och utifrån dessa kontakter valdes fyra lärare ut. Dessa 

lärare tillfrågades om de kunde tänka sig att medverka i vår undersökning. Vi informerade om 

vårt ärende, där vi förtydligade att deras medverkan var viktigt för vår undersökning. Vi 

berättade om vårt examensarbete där vårt intresse är inriktat på läs- och skrivutveckling hos 

barn i de tidiga åren, därefter fick vi muntliga löften om möjlighet till intervju. Vi förtydligade 

vårt syfte med undersökningen och vår önskan om deras medverkan genom att skicka ett 

informationsbrev (bilaga 2).  Vid nästa kontakttillfälle bestämdes tid och plats.  Enligt Trost 

(2005) är det viktigt med en bra information och motivation vid den första kontakten med 

dem som informeras, för att en intervju ska kunna bli av. Detta för att vi vid en eventuell 

intervju ska kunna få en så bra intervjusituation som möjligt. 

 

 

3.3 Formulering av intervjufrågor   

Kvale (1997) menar att utifrån den inledande frågan i en intervju, kan den som intervjuar få 

ett intressant svar. Detta svar kan öppna upp för ett intressant område som kan utvecklas och 

ge en mängd olika följdfrågor. Forskarens syfte är att få berikande svar som ska besvara 

forskningsfrågan i det specifika syftet. 

 

 Forskningsintervjun fortskrider ungefär som en normal konversation men har ett 
 specifikt syfte och en specifik struktur: den karaktäriseras av en systematisk  
 form av utfrågning                                                            (Kvale 1997, s 123). 

 

Författaren menar vidare, för att få intervjun att fungera så krävs ett samspel mellan den som 

intervjuar och den intervjuade, men även ett intresse och kunskap för ämnet som ska 

behandlas. Uppgiften för en intervjuare är att sätta sig in i den intervjuades 

föreställningsvärld. När vi konstruerade våra intervjufrågor utgick vi ifrån våra 

forskningsfrågor. Vi ville få fram hur intervjupersonerna själva beskriver hur de arbetar med 

elevers läs- och skrivutveckling, samt hur de motiverar för sina val av arbetsmetoder. Vi 

upptäckte att det fanns svårigheter att formulera intervjufrågor som dels täcker det tänkta 

intresseområdet och dels ger intervjupersonen möjlighet att lämna detaljerade svar. 

Svårigheterna var att författa korta, enkla och raka frågor som inte kunde missuppfattas. Trost 

(2005) menar att en fråga är berättigad om den är ”rimlig i förhållande till studiens syfte” 
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(Trost 2005, s 48). Han menar också att det är bättre att ta med ett mindre material i 

undersökningen än för mycket, med tanke på att materialet sedan ska bearbetas. 

 

Vi formulerade nio frågor som omfattade allt ifrån lite mer personliga frågor som t.ex. hur 

länge de arbetat som utbildade lärare, till hur de arbetar med barns läs- och skrivlärande (se 

bil 1).  

 

Som en förberedelse till vår intervjuundersökning, gjorde vi en intervjuguide. Detta för att ge 

oss en struktur på de frågor som vi ville ställa under intervjuerna. Enligt Kvale (1997) ska en 

intervjuguide innehålla de ämnen och de intervjufrågor som ska finnas med i 

intervjuundersökningen. Eftersom vi gjorde en halvstrukturerad intervju, försökte vi 

översiktligt täcka in de områden som vi var intresserade av och till dessa skrev vi förslag till 

intervjufrågor. Kvale (1997) betonar att intervjun bör innehålla tematiska frågor som ska 

återge ämnet som intervjun ska handla om och dynamiska frågor som ska stimulera till ett 

positivt samtal och samspel, detta för att få ett bra intervjuklimat. Kvale menar vidare att en 

intervjuguide ska ge ”de akademiska forskningsfrågorna en lättsam talspråklig form för att 

framkalla spontana och rika beskrivningar” (s 123) Detta för att svaren ska bli varierade och 

rika på information. 

 

3.4 Intervjuns genomförande 

Intervjuerna genomförde vi på lärarnas arbetsplatser, detta för att underlätta, så att 

intervjupersonerna inte skulle behövde ta någon restid i anspråk. Genom att utföra 

intervjuerna i en för intervjupersonerna känd miljö skapades även en trygg och bekväm 

situation där möjligheten till berikande svar gynnades. 

 

För att kunna registrera våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare, som enligt Kvale 

(1997) är det vanligaste sättet att registrera en intervju på. Kvale menar att om intervjuaren 

använder sig av en bandspelare så kan den personen koncentrera sig på intervjun som helhet.  

Med detta menar Kvale hur intervjupersonen använder sitt kroppsspråk, ord och tonfall. Detta 

sätt att registrera våra intervjuer på, ansåg vi vara ett lämpligt och bra sätt, eftersom vi då 

kunde anteckna eventuella övriga iakttagelser, som inte kan redovisas genom 

bandinspelningen, ex. om läraren pekar på något osv.  En annan fördel är att vi kan lyssna på 

bandinspelningen flera gånger och kanske upptäcka något som vi eventuellt missade vid 
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själva inspelningstillfället. Det gick även lättare att koncentrera sig på själva intervjun när vi 

inte behövde anteckna så mycket.   

 

 

3.5 Bearbetning och analys  

Vid bearbetningen av intervjuerna använde vi oss av transkribering, d.v.s. skriva ut inspelat 

tal. För att lättare kunna analysera skrev vi ut intervjuerna på papper. Enligt Kvale (1997) 

räknas intervjun som blivit utskriven som det enda pålitliga empiriska datamaterialet i 

intervjun, sedan den blivit nedskriven. Vi valde att inte ta med uttryck som ”mm” och 

liknande då vi ansåg dessa uttryck som icke relevanta i vår analys av intervjuerna.  

 

Hermeneutikens syfte är enligt Kvale (1997) att vinna giltighet och gemensam förståelse av 

en texts mening genom att studera tolkningen av texter. Forskningsintervjuer är en dialog där 

det muntliga som framkommit ska omvandlas till en text som ska tolkas. Trost (2005) menar 

att det i vardagslivet kan vara lätt att tolka vad människor säger och vi tror oss förstå vad den 

som gör ett uttalande menar. Däremot i en intervju kan ord betyda olika för den intervjuade 

och den som intervjuar. Därför ska vi vara försiktiga att tolka vad den intervjuade säger. Det 

enskilda ordets betydelse har i intervjun mindre värde då det framför allt gäller att sätta sig in 

i den intervjuades förståelse av det givna ordet. I analysen är det innebörden av det som 

intervjupersonerna säger som vi vill komma åt, deras beskrivningar och förklaringar. Kvale 

(1997) menar att hermeneutiken i intervjuforskningen klarlägger tolkningen av dialogen i 

intervjutexterna och därefter belyser förloppet i tolkningen av intervjutexterna, vilket innebär 

att man för ett samtal med texten.  

 

Principen om att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text innebär att alla som 

tolkar kommer att ”påverka” texten medvetet eller omedvetet beroende på vilken förståelse 

den har för texten. Vid intervjun som forskningsmetod krävs en kunskap om detta eftersom 

intervjuaren oundvikligt kommer att påverka slutresultatet. Här är det viktigt att i möjligaste 

mån vara medveten om sin egen påverkan i rollen som tolkare och ta hänsyn till detta (Kvale 

1997). Ett argument som talar mot den kvalitativa intervjun menar författaren är att olika 

läsare kan finna olika innebörder i samma intervjutext. Detta går emot det vetenskapliga 

kriteriet om att vetenskaplig data måste kunna prövas och reproduceras och att olika forskare 

skall kunna redovisa samma resultat.  
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3.6 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet är forskning viktigt och nödvändigt för både individernas och 

samhällets utveckling. Det ligger i samhällets och dess invånares intresse och är ett berättigat 

krav att forskning bedrivs. Forskningen bör inrikta sig på frågor som anses vara väsentliga 

och viktiga. Detta krav kallas forskningskravet och innebär att metoder och kunskaper som 

används vid forskning utvecklas och förbättras hela tiden. Samtidigt med detta har 

samhällsmedborgarna ett motiverat krav på skydd mot opassande insyn i sina privata liv. 

Detta innefattar att de inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Detta krav kallas individskyddskravet och är den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden. Dessa två krav måste alltid vägas mot varandra. När en 

vetenskaplig forskning ska göras måste därför den ansvariga forskaren väga den information 

han/hon får mot den intervjuade individens upplevelser av själva intervjun. Även tredje 

persons konsekvenser ska beaktas, långsiktig som kortsiktigt. De forskningsetiska principerna 

har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002) 

från Vetenskapsrådet finns det ett grundläggande individskyddskrav. Detta kan delas in i fyra 

allmänna krav som ska uppfyllas i en forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi kontaktade 

intervjupersonerna i vår undersökning följde vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda personerna om 

forskningsuppgiftens syfte och vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

Undersökningspersonerna skall informeras om att deras medverkan är frivillig och de är 

berättigade att när som helst avbryta sin medverkan. Informationen skall även omfatta 

undersökningens alla inslag som kan påverka undersökningspersonens villighet till att 

medverka i undersökningen.   

 

Detta gjorde vi vid vår första kontakt med intervjupersonerna då vi talade om vårt syfte med 

undersökningen. Vi informerade att deras medverkan skulle finnas som en bidragande faktor 

till den slutliga C-uppsatsen som kommer att vara offentligt material och finnas tillgänglig vid 

Örebro Universitet. Vi framförde även vår önskan om att få använda bandspelare för 

ljudupptagningen och  informerade även om intervjuns beräknade längd.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen ger sitt godkännande till deltagandet 

i en undersökning. Deltagarna skall även informeras om att medverkan sker på frivillig basis 

och att de har rätt att avbryta studien om och när de själva vill. Avbrott i studien  av den 

medverkande skall inte leda till någon form av otillbörliga påtryckningar eller påverkan. 

 

I vår kontakt med intervjupersonerna informerades de om att deltagandet i vår undersökning 

var frivilligt. De informerades även om att de hade rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att vi som forskare skulle ifrågasätta deras beslut. Våra intervjupersoner 

samtyckte till att delta i vår undersökning.  

  

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonerna skall ges största möjliga 

konfidentialitet, det vill säga att undersökningspersonerna inte skall kunna identifieras i 

materialet. Enligt Kvale (1997) innebär det att de privata data som identifierar 

undersökningspersonen inte kommer att redovisas. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall all 

information som kan identifiera undersökningspersoner antecknas, lagras och avrapporteras 

på ett sådant sätt så att enskilda människor inte kan identifieras. Avrapportering avser här en 

skriftlig publicering.  

 

Vi informerade våra deltagare i undersökningen om att deras medverkan och uppgifter inte 

skulle kunna härledas och förknippas till dem. Vi berättade att det endast var vi som ansvariga 

för undersökningen som skulle ha tillgång till de uppgifter som de lämnade, såväl 

anteckningar som ljudupptagningen. Vi informerade att de lämnade uppgifterna skulle raderas 

och förstöras i och med uppsatsens godkännande. Kvale (1997) menar ”Att skydda 

underökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande drag är ett 

viktigt inslag vid redovisningen av intervjuer” (Kvale 1997, s 109). 

  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Uppgifterna får inte heller användas i kommersiellt nyttjande eller andra 

icke vetenskapliga syften.  

 

Vi klargjorde för undersökningspersonerna att de uppgifter de lämnat endast skulle komma att 

användas i forskningssyfte för att genomföra vår undersökning.   



 

21 

4. Resultat 

Kategorisering av intervjusvaren 

Vi kommer i texten att benämna våra intervjupersoner med IP samt numrera dem 1-4 t.ex. IP 

1. För att fokusera vår första forskningsfråga ”hur beskriver lärare att de arbetar med elevers 

läs- och skrivutveckling” använder vi tre kategorier. Vår andra forskningsfråga ”hur motiverar 

lärarna sitt sätt att arbeta med läs- och skrivutveckling” fokuserar vi genom två kategorier. 

När flera IP än två är av samma åsikt benämns dessa vid flera.  

 
4:1 Hur beskriver lärarna att de arbetar med elevers läs- och skrivutveckling? 

Beskrivningskategori 1 

Vid elevers läs- och skrivutveckling är det viktigt att undervisningen anpassas efter elevens 

förmåga. 

 

När eleverna kommer till skolan kan de olika mycket, vissa har kommit en bit i sin läs- och 

skrivutveckling medan andra inte kommit lika långt. Flera av våra IP menade att elevens 

namn var en bra inkörsport i läs- och skrivundervisningen. Detta menar de kan relateras till att 

eleven oftast känner igen och kan skriva sitt namn. Utifrån de bokstäver som finns i namnet 

kan man dela upp dem och gå igenom dem bokstav för bokstav, både hur de låter och hur de 

ser ut. Alla våra IP berättar att de har en gemensam genomgång med alla, därefter får de som 

kan och är mogna för det, jobba vidare i sin egen takt.   

 
De får ju jobba i sin egen takt, för det är ju det här att dom kommer  
ju in på lite olika nivåer de kan olika mycket och så. (IP 4) 

 

IP 4 beskriver sin undervisning, som att den går i en lugn och långsam takt så att alla ska 

hinna med. IP 4 menar att med läs- och skrivinlärningen ska man ta det lugnt och ta en liten 

bit i taget.  IP 3 menar att undervisningen är individanpassad för att eleverna behöver olika 

saker och att de möts på sin nivå. Både IP 1 och IP 4 understryker dock att de tar in 

speciallärare till de barn som behöver extra hjälp och träning. IP 1 menar att det är så viktigt 

för eleverna att de får känna att de kan och att de är duktiga. Att de inte känner att de 

misslyckas med det de gör. De behöver uppmuntras att de är duktiga och att de skriver fint. 

 

Samtliga av våra intervjupersoner betonar att elevernas egen kunskapsnivå är viktig och 

förutsättningen för hur eleven arbetar vidare i sin läs- och skrivundervisning. De menar att det 

är viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta i sin egen takt och utifrån de kunskaper de har.  
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De menar också att det är genom att man förser eleverna med svårare uppgifter som  eleverna 

utvecklas i sin läs- och skrivförmåga. 

 

När jag upptäcker att några är läsare och skrivare så får dom hela tiden  
extra eller arbete som passar dom efter dom kunskaperna som dom har.  
Så bara dom liksom visar minsta tecken på att dom vill göra något mera   
då plockar jag på mera. (IP 1) 

 

Samtliga IP betonar vikten av att hitta den väg och det sätt eleven bäst kan lära sig läsa och 

skriva på. Alla elever lär inte på samma sätt, utan arbetsmetoderna måste kunna vara 

anpassningsbara allt efter elevens behov. IP 2 menar att man måste kunna tänja på sig som 

pedagog för att hitta det bästa sättet för just den eleven.  

 
Man kan inte bara följa en lärobok strikt, utan, för den passar ju inte alla. 
 Jag måste ju hitta andra sätt att, och inte låsa mig vid att det är bara på  
det här sättet jag lär mig läsa. (IP 2).   

 

 

Beskrivningskategori 2 
 
Arbetet med elevers läs- och skriv lärande utgår från någon form av meningsbärande 

innebörd.  

 

Under våra intervjuer framkom det att samtliga IP ansåg att de i sin läs- och skrivundervisning 

utgick ifrån ord som var meningsbärande för eleverna. Samtliga IP ansåg att varje bokstav 

måste ses i ett sammanhang där eleven antingen har eller får en förståelse för ordet eller 

bilden. Enligt IP 4 kan läraren inte i början av läs- och skrivundervisningen använda sig av 

bokstavskombinationer som t.ex. LA, LI, LÅ då dessa inte är meningsbärande för eleverna.  

Eleverna måste få en förståelse för att bokstaven heter och låter någonting, därmed kan eleven 

arbeta vidare med att sätta ihop flera bokstäver som blir ord.  IP 2 beskriver att hon 

introducerar läs- och skrivundervisningen med bokstaven V. V  som står för Välkommen och 

Vänskap representerar egenskaper som hon anser är viktiga i skolan. Begynnelsebokstaven V 

kan sättas ihop med andra bokstäver och därmed bli andra ord t.ex. VI, vi tillsammans. Vidare 

kan eleven gå vidare och lägga till S och på detta sätt får man VIS alltså klok, något man som 

elev blir i skolan.  
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Jag tycker V är en bra bokstav för v hittar man i Välkommen och  
i Vänskap det är mycket som vi pratar om när de börjar ettan. Vi gör  
liksom saker som har med ord som börjar på v,  vi sjunger alltid något 
på den bokstaven och leker lekar.  Vi ljudar så dom förstår det här med 
begynnelse bokstäver. (IP 2) 

 

Att samtala runt bilder och bokstäver är en del i att skapa förståelse för bokstavens betydelse i 

ett sammanhang. IP 4 beskriver en rad olika sätt att arbeta på, där en bokstav ligger till 

utgångspunkt för läs- och skrivundervisningen. Ett exempel som IP 4 beskriver är att sätta upp 

en frukt och grönsaksaffär. Eleverna får samla ord eller bilder ur tidningar, till det som finns i 

affären t.ex. äpple banan, morot osv. Orden och bilderna skrivs eller sätts upp på tavlan och 

man tittar på dem för att se vilka bokstäver eleverna känner igen.  

 

Man pratar om bilden och vad man ser och vad man tror om den.  
Och sedan läser man en text och att man utifrån texten tittar på  
olika saker dom får se vilka bokstäver de känner igen och så. (IP 3) 

 

 IP 2 beskriver att spela teater är ett sätt att låta barn lära sig bokstäver. En bokstav ligger till 

grund för den teateruppsättning som de spelar. Ett annat sätt är att göra bokstäverna med 

kroppen, det menar IP 2 är ett roligt och spännande sätt att lära sig hur bokstäverna ser ut.  

 

Beskrivningskategori 3 

Arbetet med elevers läs- och skrivlärande sker parallellt med varandra. 

 

Samtliga IP beskriver att de arbetar med läs- och skrivundervisning parallellt för att det inte 

går att åtskilja läs- och skrivutvecklingen. IP 4 och IP 3 beskriver sin undervisning med att 

eleverna börjar med att titta på texter/ord i böcker eller som de skrivit tillsammans. Dessa ord 

läser de gemensamt och utifrån dessa börjar de sedan skriva de bokstäver de känner igen. IP 2 

beskriver att de läser i böckerna och jobbar med hela meningar, men även att de skriver egna 

dikter och diktamen och läser dessa, därefter räknar de ord och bokstäver i meningarna. Flera 

IP betonar att skrivandet utförs samtidigt med att eleverna läser texter i boken eller texter de 

författat tillsammans. 

 

Det är en fördel att arbeta parallellt om man säger hela ordet 
samtidigt som man arbetar med en bokstav för jag anser att 
läsning och skrivning går hand i hand (IP 3) 
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Flera IP använder sig av händelsebok eller dagbok. I denna bok får eleverna skriva sådant de 

varit med om t.ex. under helgen. IP 4 betonar att inget som eleven skriver i den här boken är 

fel. Om eleven inte kan skriva så får läraren vara sekreterare, eleven får sedan måla något till 

texten och sedan skriva sitt namn. Det som eleven skriver i händelseboken rättas inte i ett 

begynnande skede. Syftet med detta är att eleven ska förstå att man kan kommunicera även 

med skrift.   

 

Undervisningen är baserad på de läromedel samtliga IP har att tillgå.  Läromedlen menar IP är 

utformade så att undervisningen med elevernas läs och skrivutveckling sker parallellt.   

 

  Vi följer en läsebok, utifrån läseboken så kollar de en text med tillhörande 
bild som de utgår ifrån. Man pratar mycket om bilden så får de läsa sitt  
stycke en eller två rader, man hjälps åt, ingen får sitta själv och så skriver  
man dom fint med bokstäver. Då börjar man prata om bokstaven, om man  
kan se den någon annanstans,  sedan övergår man till övningsboken där man  
arbetar med bokstäverna. (IP 3) 

 
  
                          Vi jobbar i såna här bokstavsböcker där vi klipper ut bokstaven, färglägger   

och smyckar den sedan har vi lite välskivning och så spårar vi bokstaven hur  
den ser ut.  Vi sätter ihop bokstäver till ord som tex. V och I det blir VI och sen  
fortsätter vi med bokstäver och sätter ihop ord av de bokstäver som vi har tagit.  
(IP 2) 
 
 
 
 

I ovanstående text har vi tagit upp hur lärarna beskrivit hur de arbetar med elevers läs- och 

skrivundervisning. Vi kommer nu att övergå till hur lärarna beskriver att de motiverar sina val 

av arbetsmetoder.  

 

 
4:2 Hur motiverar lärarna sitt sätt att arbeta med läs- och skrivutveckling? 

Beskrivningskategori 1 

Variation av undervisningsformen är nödvändig för att stimulera eleverna att lära sig läsa 

och skriva. 

 

Samtliga IP uttrycker att förmågan att kunna läsa och skriva ligger till grund för att klara av 

att ta in all ny kunskap, även efter år 1 i skolan. Om en elev har brister med att förstå vad den 

läser och har svårigheter med att skriva kan det bli problem under resten av elevens skoltid. 

Alla IP menar att ett varierat arbetssätt är en förutsättning för att man ska kunna bedriva en 

undervisning som är stimulerande och utvecklande för eleverna. Samtliga IP menar att det är 
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när eleverna får använda sig av sina olika sinnen som de ges möjlighet att lära sig.  Lärarens 

intressen tas ofta till vara för att utforma en varierad undervisningsform. Drama, bild och dans 

är exempel på områden som bidrar till att skapa undervisningsformer där eleverna lär sig läsa 

och skriva. IP 2 menar att det måste hända någonting spännande, det går inte att bara ge dem 

skrivövningar som de sitter med själva.  Arbetssätten måste ibland ge eleverna en upplevelse i 

någon form. Flera av IP beskriver arbetssätt som grundar sig på olika former av aktiviteter. IP 

2 beskriver en övning där bokstaven man arbetar med representeras av något man kan äta. Om 

man arbetar med bokstaven S så får eleverna gissa vad som kan finnas i påsen, som börjar på 

S. Godis går inte för det börjar ju på G men sockerkaka som börjar på S. Tillsammans äter 

man sockerkakan och talar om bokstaven S och  ljudar ordet, för att eleverna ska kunna se 

bokstaven S i sammanhanget och att den  är en begynnelsebokstav.  

 

 

Jag vill att det ska vara roligt, spännande, man ska få upptäcka och   
göra saker tillsammans och jobba liksom med hela kroppen. Vi sjunger, 
vi målar och vi spelar teater när det går. (IP 2) 

 

Flera IP betonar att utmaningar är en del av stimulansen för lärandet, de menar att det är 

viktigt att eleverna får utvecklas med de arbetsuppgifter de får. Uppgifterna får inte vara för 

lätta för då tappar eleverna intresse för det de ska göra.  Uppgifterna får inte heller vara för 

svåra så att eleven inte klarar av den. Läraren behöver hela tiden se var eleven befinner sig för 

att kunna förse eleven med uppgifter som stimulerar till att eleven utvecklas. Samtliga IP 

menar att eleverna oftast är väldigt motiverade att lära sig läsa och skriva. IP 1 och IP 2 menar 

att det nästan inte går att stoppa dem.   
 

 
Jag tror  man måste liva upp undervisningen för eleverna lite mer annars blir det  
tråkigt om det blir för lite utmaningar. (IP 3) 
 

 
Genom att pröva och variera olika arbetssätt söker samtliga IP att utveckla undervisningen, 

och sitt eget sätt att undervisa. Flera IP betonar att undervisningen måste varieras ur lärarens 

synvinkel för att det inte ska bli för enformigt. Grunden är att eleverna ska lära sig läsa och 

skriva sedan kan man ju göra det på olika sätt. IP 1 menar att hur man förändrar sitt sätt att 

arbeta grundar sig i hur man är som människa, vilken personlighet man har och vad man 

tycker är roligt. Tycker läraren om att teckna så avspeglas detta i det sätt läraren undervisar.  
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 Man kan göra det på väldigt många olika sätt, så jag menar att sättet  
att göra det på, i det yttre så att säga, kan man ändra och måste ändra. 
Annars blir det ju jättetråkigt att hålla på i 40 år och göra precis  
likadant dag ut och dag in, för det är ju tråkigt det går ju inte. (IP 1) 

 

Beskrivningskategori 2 

Genom variationen av arbetssätt nås flera elever. 

 

Samtliga av våra intervjupersoner understryker vikten av att variera sina 

undervisningsmetoder så att man kan nå fler elever. Läraren  måste ta hänsyn till att en klass 

inte kan ses som en homogen grupp där alla lär sig på samma sätt. IP 3 menar att det kan vara 

svårt att hålla en undervisning som passar alla, en del kan lite och en del kan inget. Det gäller 

att se till elevens förmågor så man kan anpassa metodvalet så det passar. IP 1 och IP 2 menar 

att de som är duktiga lär sig oavsett vilken metod man använder, det är de som är mindre 

duktiga som man måste fånga upp. Flera IP menar att det gäller att skapa förutsättningar med 

sin undervisning där elever kan lära sig på olika sätt. De flesta elever har lättare att lära sig om 

man utgår ifrån ord som eleverna redan kan. IP 4 tar astronaut som ett exempel, detta ord 

känner eleven igen och vet vad det är, därför kan eleven också få en förståelse för bokstäverna 

i ett känt sammanhang.  

 

Så tror jag , att när man jobbar på med många olika sätt, så något sätt måste  
passa barnen på nåt sätt liksom och att man arbetar med hela  
kroppen så måste det finnas någonting som gör att barnen kan ta till sig den här  
bokstaven, på ett sätt som man lär sig och kommer ihåg. Det gäller ju att   
fånga upp dom som är svaga och som inte lär sig, kanske på det traditionella  
sättet. Man kan lura dom också och tycka att det är kul med bokstäver. (IP 2) 

 

 

Med det sättet jag har att man inte följer sin lärobok, för den passar ju inte  
alla. Måste jag ju hitta en annan metod och inte låsa mig vid att det här är  
det enda sättet man lär sig läsa. Utan då måste jag ju hjälpa barnet vidare  
att hitta det sättet där han eller hon känner att hon får lära sig just där utan 
man får hitta andra metoder då. (IP 3) 

 

 

Två IP uttrycker att det är genom att blanda delar av den syntetiska och de analytiska 

metoderna som möjligheten är större att hitta vägar för eleverna att lära sig läsa och skriva. IP 

4 menar att om eleverna får möjlighet att lära sig utifrån arbetssätt som grundar sig på såväl 

den syntetiska och den analytiska metoden, så finns det något sätt där eleverna kan lära sig.  
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Jag har liksom ingen modell jag följer, att jag kör LTG bara eller bara Maja  
Witting. Jag kör lite Witting, lite LTG och lite sånt. Men mitt mål är på nåt sätt 
att vi ska ha kul och dom ska lära sig. (IP 2) 
 
 
 
 

Vi har i vår resultatdel redogjort för hur lärarna själva beskriver att de arbetar med sina 

elevers läs- och skrivlärande, samt hur de motiverar sitt sätt att arbeta med detta. Vi kommer 

härnäst  att redovisa vår diskussion om vad vi  kommit fram till i vårt arbete.  
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5. Diskussion  

Vi kommer i vår diskussion resonera om det vi kommit fram till genom vårt arbete med vår 

bakgrund och våra intervjuer. Syftet med vår undersökning var att belysa grundskolelärares 

arbete med elevers läs- och skrivutveckling utifrån ett socialinteraktionistiskt och ett 

individualpsykologiskt perspektiv, samt att få en förståelse över hur de lärare vi intervjuat 

motiverar sina val av arbetsmetoder.  

 
Att läsa och skriva ses nästan som en självklarhet och är en förutsättning för att tillgodogöra 

sig vårt samhälle idag. Hur man lär sig läsa och skriva däremot finns det skilda meningar om. 

Vi som blivande lärare har ett ansvar att göra det möjligt för våra blivande elever att ansluta 

sig som medlemmar till ”att bli medlem i de skriftspråkskunnigas förening” som Lindö (2002) 

kallar det. En andledning till denna uppsats var att skaffa oss en djupare kunskap och 

förståelse för hur läs- och skrivlärandet går till. Detta för att vi i vår kommande roll som lärare 

ska vara förberedda inför vår uppgift. I vår teoretiska förankring fann vi två olika 

grundläggande perspektiv inom läs- och skrivlärandet, dels det individualpsykologiska och 

det dels det socialinteraktionistiska perspektivet. Dessa två perspektiv med Ingvar Lundberg 

(1984) som förespråkare för det individualpsykologiska perspektivet och Caroline Liberg 

(2006) för det socialinteraktionistiska perspektivet, skiljer sig främst åt var utgångspunkten 

ska tas i arbetet med läs- och skrivundervisningen.   

 

Lundberg (1984) menar i enlighet med ett individualpsykologiskt perspektiv att läs- och 

skrivinlärningen främst skall utgå ifrån inlärningen av bokstäverna och sambandet mellan 

tecken och ljud. Förståelsen för detta samband är en viktig förutsättning för att kunna lära sig 

läsa och skriva. Enligt det individualpsykologiska perspektivet ses förmågan att läsa och 

skriva som en färdighet som likt andra färdigheter enbart kan läras in genom upprepad 

övning. Det är genom en omfattande övning eleven kan uppnå en automatiserad ordavkodning 

och en god lästeknik.  Detta till skillnad ifrån det socialinteraktionistiska perspektivet där man 

enligt Liberg (2006) tar sin utgångspunkt ifrån att lärandet sker i ett samspel och i 

kommunikation med andra människor. Eleverna lär sig att läsa och skriva utifrån en 

helhetssyn där man fokuserar på att eleven har en förståelse för ordet i ett sammanhang istället 

för som i det individualpsykologiska perspektivet där fokus riktas mot den enskilda delen, 

dvs. bokstaven. 
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Utifrån dessa två perspektiv har vi funnit två metoder som kan ses representera perspektiven 

och dessutom vara varandras motsatser.  Witting metoden som är utarbetad av Maja Witting 

och som enligt Larson m.fl. (1992) kan ses som den traditionellt syntetiska metoden vilken 

hör samman med det individualpsykologiska perspektivet.  I denna metod betonas vikten av 

att lära sig tecken och ljud i en bestämd följd och i en bestämd bokstavsordning.  Det 

grundläggande är att eleverna lär sig symboltydning ifrån vänster till höger för att sedan 

övergå till förståelsen. Detta skiljer sig ifrån LTG metoden, läsning på talets grund, som är en 

analytisk metod och som hör samman med det socialinteraktionistiska perspektivet, som 

utarbetades av Ulrika Leimar. Enligt Leimar (1974) är utgångspunkten i denna metod, 

helheten och läs- och skrivundervisningen sker genom dikteringar som tar sin grund i 

elevernas egna eller gemensamma erfarenheter. 

 

Vi anser att de svar vi fick ifrån intervjupersonerna var väldigt intressanta och i många fall 

samstämmiga. Våra intervjupersoner var i olika åldrar och hade jobbat olika antal år som 

lärare. Det vi märkte under intervjuerna var att de alla var väldigt engagerade i sitt sätt att lära 

sina elever att läsa och skriva. Vi menar att alla lärarna arbetar med elevens bästa för sina 

ögon. De försöker verkligen att utforma en bra undervisning som skulle vara spännande och 

rolig för eleven, men även för dem själva. Vi kan konstatera att analytiska och den syntetiska 

metoden ofta är väl sammanflätade och ibland är svåra att särskilja. Som vi uppfattar 

intervjuerna vill vi mena att våra undersökningspersoner inte kan sägas arbeta med metoder 

som enbart tar sin grund i ett av perspektiven, utan de använder sig av båda två. Vissa av 

lärarna uttrycker sig bokstavligen att de blandar arbetssätt från både den traditionella 

syntetiska metoden och de analytiska metoderna, något som vi även kunde se när vi 

analyserade intervjusvaren. 

 

Samtliga lärare poängterar att deras arbetssätt och metoder ska anpassas efter elevernas 

förmåga. Det är eleven och elevens egen förmåga som är utgångspunkt för hur elevens 

fortsatta läs- och skrivutveckling ska fortskrida. Alla lärare anser att flexibilitet och förmågan 

att kunna använda flera olika arbetssätt och metoder var viktiga för dem. Metoderna och 

arbetssätten är till för att tillgodose elevernas olika behov och lärande förmågor. Genom att 

använda sig av olika arbetssätt som bottnar såväl i den syntetiska som i analytiska metoder, 

uttrycker två av lärarna att möjligheten är större att finna vägar där den enskilde eleven kan 

finna sin väg till att bli en läsande och skrivande individ. De andra två lärarna beskriver även 

de sina arbetssätt där de båda metoderna kunde återfinnas i olika grad. Genom att ta tillvara på 



 

30 

de olika metoder och arbetssätt dessa lärare beskriver, anser vi att man främjar elevens 

lärande och kunskapsutveckling. På detta sätt menar vi att man kan närma sig Lpo 94 

intentioner, som är att ge varje elev möjlighet till en undervisning anpassad efter sina behov 

och förutsättningar.  

 

När eleverna kommer till skolan i år 1, är det mycket som är nytt för dem. Det är många nya 

rutiner som ska läras in och bara detta är en verklig utmaning för många barn, med tanke på 

detta så är det en bedrift för barnen att dessutom samtidigt lära sig något på lektionerna. Alla 

lärarna vi intervjuade, börjar knyta an till något som är ett känt begrepp för barnen, när de ska 

lära dem att läsa och skriva. En enkel sak kan vara att börja med barnets namn, något som 

flera av lärarna beskrev att de gjorde. Det är ett bra sätt att börja prata om bokstäverna på ett 

naturligt sätt, utifrån ord som har en betydelse för eleverna. Lärarna vi intervjuade pratar alla 

mer eller mindre om att det eleven förstår eller kan knyta an till, har de lättare att lära sig.  

 

Vi anser precis som lärarna beskriver, att läs- och skrivundervisningen bör utgå ifrån någon 

form av meningsbärande innehåll för eleverna. Detta anser vi både underlättar och ökar 

chansen för eleverna att ta till sig och befästa de nya kunskaperna som att läsa och skriva. 

Många elever kan redan skriva och läsa när de kommer till skolan, vilket innebär att eleverna 

ligger på olika nivåer i sin läs- och skrivutveckling. Liberg och Bjar (2003) och Frost (2002) 

menar att barn har olika förutsättningar och utvecklas olika fort, därmed lär de sig på olika 

sätt.  

 

De flesta av lärarna uttrycker att deras metodval grundar sig på tidigare erfarenheter där 

majoriteten av eleverna lär sig att läsa och skriva. Men de anser dock att det är genom att 

kunna variera metoderna och arbetssätten, de kan hitta flera vägar som kan passa för att 

eleven skulle lära sig att läsa och skriva.  Då förmågan att läsa och skriva är grunden för att 

kunna ta in ny kunskap under alla åren i skolan, är det viktigt att den grunden läggs ordentligt. 

Om både läsning och skrivning blir roligt och stimulerande för eleverna, så har vi den 

uppfattningen att det lustfyllda i detta, gör att eleven lär sig lättare och att de nya kunskaperna 

befästs av eleven, som gör dem till sina egna. Variationen är viktig även för lärarna, inte bara 

på grund av att de själva vill utveckla sin undervisning och sitt sätt att arbeta, utan även att 

variationen gör att undervisningen inte blir enformig och tråkig något som samtliga lärare 

uttrycker det.  
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Enligt SOU 1997:108 så ska läs- och skrivutvecklingen ske i ett samspel tillsammans med 

andra, för att det inte ska bli några problem med elevens läsutveckling. Lärarna beskriver att 

eleven ibland arbetar på egen hand och ibland upptäcks bokstäverna, språket och orden 

tillsammans med andra elever och vuxna.  

 

Lärarna berättar för oss att samtidigt som de börjar prata om en ny bokstav får eleverna skriva 

ned den bokstaven. Om inte eleven kan skriva så mycket, hjälper läraren till att skriva ned 

orden. Några av lärarna menar att det är viktigt att bokstaven formas åt rätt håll. Detta för att 

det ska gå lättare när eleven ska skriva en egen text. Därför tränar de att skriva bokstaven 

samtidigt som de pratar om den. Eleverna får på så sätt känna in med kroppen hur bokstaven 

formas när de skriver den. På detta sätt får de praktiskt utföra det de pratar om. Eleverna får 

befästa den nya kunskapen genom att både läsa och skriva om den. Några av lärarna menar att 

det viktiga är att eleven kommer igång att skriva och då är det viktigt att läraren inte rättar 

stavfel. Detta för att inte skrivglädjen ska försvinna hos eleven. Eleven behöver uppmuntras 

att skriva och dessutom få en förståelse av att de kan kommunicera med skrift  Några av 

lärarna berättar att när eleven kommit i gång att skriva så börjar de så småningom att fråga hur 

orden stavas, vilket kan ses som en egen reflektion över elevens egen  läs- och 

skrivutveckling. 

 

Lärarna använder olika sätt för att fånga elevernas intressen för att läsa och skriva. En av 

lärarna berättar att hon sjunger tillsammans med eleverna och då är det ofta en sång som 

börjar på den bokstaven de pratar om. De kan också leka lekar, eller att barnen kan få äta 

något som passar in på bokstaven de håller på med. På detta sätt menar lärarna att eleverna lär 

sig bokstäverna bättre.  Flera av lärarna uttrycker att de flesta eleverna, mer eller mindre 

behöver träna på bokstäverna. Många kan skriva de stora bokstäverna, versalerna men de kan 

inte de små bokstäverna, gemenerna. De barn som redan kan väldigt mycket får extra 

material, så att det passar efter de kunskaper de har. 

 

Vi ställer oss tvekande till att behöva välja sida eller perspektiv när det gäller vad som är det 

rätta, i hur man lär elever att läsa och skriva. I den litteraturen vi läst kritiserar förespråkare 

för de båda perspektiven varandra. Detta finner vi var mycket intressant eftersom båda sidor 

uppenbarligen lyckats lära sina elever att läsa och skriva, fast på olika sätt. Då vi ser utifrån 

våra intervjusvar att lärare i verkligheten använder sig av metoder från båda perspektiven, så 

måste det finnas någon poäng med detta. Vi tycker det verkar som om att de båda 
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perspektivens metoder kompletterar varandra, då metoder från båda perspektiven används. 

Ändå är det så att i litteraturen kritiserar ”båda sidor” varandra. De verkar dessutom själva 

veta vilka ”eventuella bestående läs- och skrivsvårigheter” barnen får, då fel metod används. 

Vi funderar på om det kan bero på att de enbart förespråkar en metod ur ett perspektiv, den de 

själva förespråkar. 

 

Men när vi intervjuat lärarna som dessutom har jobbat i många år med att lära barn läsa och 

skriva, uttrycker lärarna, att för barnets bästa så använder de metoder från ”båda sidor”. Vi 

anser oss därför kunna konstatera att de lärare som vi intervjuat uttycker att det centralt 

viktiga i deras läs- och skrivundervisning, inte är beroende av viket perspektiv arbetssätten är 

hämtade ur, utan att det viktiga faktiskt är att eleven lär sig att läsa och skriva. 

 

Att använda intervjun som undersökningsmetod har varit väldigt givande och intressant. 

Denna metod anser vi vara den bästa från början, för att få ett så uttömmande svar det gick att 

få från våra intervjupersoner. Vi fick väldigt många idéer under våra givande och 

avslappnande intervjuer som vi själva kan använda oss av när vi börjar jobba som lärare. Att 

vi valde lärare som arbetar med elevers läs- och skrivinlärning föll sig naturligt, för att dessa 

lärare då skulle kunna svara på våra frågor och ge oss den information vi behövde för vår 

undersökning. Vi förstod under våra intervjuer hur viktigt det är att lärare har kunskap om hur 

läs- och skrivlärandet går till. Lärare måste kunna veta vilken metod de ska använda och 

varför, för att kunna ha möjlighet att tillgodose elevernas olika behov. 

 

Självreflektion  

När vi påbörjade vårt arbete med vår C-uppsats var vi ganska övertygade om att ett 

sociokulturellt perspektiv på läs- och skrivundervisningen var det bästa sättet att lära sig läsa 

och skriva. Under arbetets gång har våra åsikter både fördjupats, och förvirrats. Tankegångar 

har diskuterats och ändrats. Det sociokulturella perspektivet med den analytiska metoden 

känns fortfarande som ett tilltalande arbetssätt. Trots detta måste även det 

individualpsykologiska perspektivet med den traditionella syntetiska metoden tillskrivas som 

även den en fungerande metod. Barn är olika och genom dessa olikheter och dessa olika 

förutsättningar de har, lär de sig olika. Detta är något vi vill  ta fasta på i 2000-talets läs- och 

skrivundervisning. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 
 

• Hur många år har du jobbat som färdig lärare? 
• När gick du din utbildning? 

 
 
”Gårdagens undervisning” 

• Vilka skillnader finns mellan din läs- och skrivundervisning i dag och när du började 
arbeta som lärare? 

 
 
 
Dagens undervisning 

• Beskriv hur du idag introducerar läs- och skrivundervisningen i år 1 ? 
 
 
 
Lärares arbetssätt 
 

• Hur påverkar barns olika läs- och skrivkunnighet din undervisningsform? 
 

• Hur arbetar du i din läs- och skrivundervisning? 
 

• Vilka problem menar du att du löser med ditt sätt att arbeta med barns läs- och 
skrivlärande? 

 
• Vad skulle kunna bidra till att du förändrade ditt arbetssätt? 

 
 
Övrigt 
 

• Har du något mer att tillägga? 
 
 
Avslutning 
 

• Tack för deltagandet av intervjun 
• Om vi behöver komplettera något – är det ok att återkomma? 
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Bilaga 2 

 

 
 
Till lågstadielärare 
 
Förfrågan om deltagande i en intervjuundersökning om elevers tidiga läs- och skrivlärande. 
 
 
 
 
 
Vi är två lärarstudenter som under hösten 06 läser vår avslutande kurs pedagogik C med 

didaktisk inriktning inom lärarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi håller just nu på med 

att skriva ett examensarbete som handlar om hur undervisningen går till för elever i de tidiga 

skolåren och hur de lär sig att läsa och skriva. Detta område fångar vårt intresse, då vi ser 

förmågan att läsa och skriva som en förutsättning för allt lärande i skolan. 

 

Vi skulle vara tacksamma om du vill låta oss ta del av dina erfarenheter gällande ovanstående 

område genom att intervjua dig. Intervjun kommer att pågå ca 30 minuter och för att 

underlätta vår bearbetning av vår intervju med dig, kommer vi att spela in intervjun på 

ljudband. 

Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående kommer att få tillgång till 

dina svar på frågorna. Rapporteringen av studien kommer att ske på ett sådant sätt att det inte 

går att identifiera vem som svarat på vad. Samtalet kommer endast att avlyssnas av oss och 

bandinspelningen kommer att raderas när examensarbetet har godkänts. 
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