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Sammanfattning 

I detta arbete som handlar om läs- och skrivinlärning, börjar vi med att kartlägga 

ämnesområdet ur ett teoretiskt perspektiv för att få en grundläggande kunskap. Denna 

kartläggning presenteras som vår bakgrund. Vi redogör där för två grundläggande perspektiv 

inom läs- och skrivinlärning samt två metoder som varit startskott för en debatt inom läs- och 

skrivforskning. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares arbetssätt och anledningen till 

deras val av arbetssätt vad gäller deras undervisning i läs- och skrivinlärning. Eftersom 

studien syftar till att ta reda på hur lärare handlar och tänker kring läs- och skrivinlärning har 

vi valt metoden kvalitativ forskningsintervju. Vårt viktigaste resultat är att, som lärare, inte 

inta endast ett perspektiv utan ha en öppenhet i sitt arbete med läs- och skrivinlärning. Det blir 

således viktigt att lärare har grundläggande kunskaper inom läs- och skrivinlärning för att 

kunna tillgodose alla elevers behov. Det är också av stor betydelse att 

undervisningssituationen fungerar för eleverna och för lärarna själva. 
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1. Inledning 

Att bli en läsande och skrivande människa är i vår kultur ett mycket viktigt mål under 

uppväxtåren. Det handlar om att lära sig läsa så man förstår vad man läser och skriva så andra 

förstår vad man skriver. Att kliva in i den skriftspråkliga världen förändrar och öppnar på ett 

sätt livet för en människa. Det öppnar möjligheter att se och påverka sitt eget liv och andras. 

Vi har numera en väl etablerad tradition i Sverige och i de nordiska länderna som säger att det 

är i skolan man lär sig läsa och skriva. Barn, unga och vuxna ser läs- och skrivinlärningen 

som helt och hållet skolans uppdrag (SOU 1997:108).  

Detta kräver, anser vi, att lärare som ska utbilda eleverna i läsning och skrivning bör ha goda 

kunskaper i hur man gör detta. Det krävs att lärare skaffar sig en grund till vad läs- och 

skrivinlärning innebär. När vi först började läsa in oss på detta ämnesområde visste vi inte 

mycket om det förutom de kunskaper och erfarenheter vi har med oss från vår egen skolgång 

samt det vi sett på våra VFU- platser. Vi kände oss oförberedda för att börja arbeta och 

kanske möta en årskurs 1 där vi förväntas hjälpa barnen i deras läs- och skrivinlärning. I Lpo 

94 ges inga direkta direktiv om hur undervisningen ska gå till utan det är upp till lärare själva 

att välja arbetssätt och undervisningsinnehåll för att nå upp till målen. I den nya 

lärarutbildningen på Örebro universitet finns det ingen obligatorisk kurs i läs- och 

skrivinlärning. Vi hade kunnat gå igenom hela vår utbildning utan att få kunskap om detta 

ämnesområde, vilket vi har reagerat på. Därför har vi valt att skriva denna uppsats och skaffa 

oss kunskap om läs- och skrivinlärning.   

I vår uppsats kommer vi först att presentera en teoretisk bakgrund där vi redogör för de 

perspektiv som ligger till grund för läs- och skrivinlärning samt de metoder som varit 

startskott för en debatt inom svensk läs- och skrivforskning. Vi kommer sedan att presentera 

resultatet från den intervjustudie vi har gjort angående lärares praktiska arbete med läs- och 

skrivinlärning samt föra en diskussion kring vårt resultat. Vi vill framhålla att vi skriver om 

läs- och skrivinlärning som en helhet och inte kommer att sära på dessa. Vi vill även 

poängtera att vi i denna uppsats likställer begreppen perspektiv och teorier.   
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2. Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera två perspektiv som ligger till grund inom läs- 

och skrivinlärning. Vi kommer också att redogöra för två metoder som har betytt mycket 

inom svensk läs- och skrivinlärning. Vad som krävs av lärare i skolans styrdokument är en 

fråga vi också kommer att redogöra i detta avsnitt.  

2.1. Grundläggande perspektiv inom läs- och skrivinlärning 

De senaste hundra årens forskning inom läs- och skrivinlärning har dominerats av 

undersökningar och utredningar som berört det grammatiska skrivandet. Detta har 

återspeglats i skolans arbete med att lära elever att läsa och att skriva. Det har lagts störst vikt 

vid det grammatiska tekniska arbetet (Liberg 1993). Detta perspektiv kallas det 

individualpsykologiska och här har medvetenheten om fonem (språkljud) en stor betydelse. 

En förutsättning för att en elev ska kunna lära sig läsa är att man bygger upp en säker kunskap 

om förhållandet mellan bokstav och ljud (Frost 2002). En förespråkare för detta perspektiv är 

Ingvar Lundberg. Han menar att en komplicerad färdighet alltid är uppbyggd av flera mindre 

komplicerade delar. För att lära sig den komplicerade uppgiften är det lättare att bryta ner den 

och börja lära sig delarna. Just detta använder Lundberg (1984) som argument för att börja 

läsinlärningen med bokstavsinlärning och ordavkodning genom ljudning. Lundberg (1984) 

och Frost (2002) menar båda att för att bli en god läsare krävs att ordavkodningen kan ske 

med hög hastighet och god precision. Med andra ord måste den ske automatiskt. Detta 

betraktar de som en färdighet och likställer därmed läsning med andra aktiviteter så som 

tennis och bilkörning. Det som är gemensamt för dessa aktiviteter är att det krävs omfattande 

träning för att klara av dem. Genom att automatisera ordavkodningen kan eleven, i en senare 

fas, istället ägna mer uppmärksamhet åt förståelsen (Lundberg 1984).   

Caroline Liberg förespråkar ett motsatt perspektiv, det socialinteraktionistiska. Det 

grundläggande för detta perspektiv är att använda språket för kommunikation. Eleven 

tillägnar sig språket genom interaktion med sin omgivning. Detta perspektiv innebär inte att 

man bara koncentrerar sig på elevens förmåga att behärska de språkliga enheterna utan också 

elevens kommunikativa förmåga, alltså i vilket sammanhang språket används och hur man 

kan använda sig av sitt språk (Liberg 1993). Liberg anser liksom Lundberg (1984) att arbetet 

med den grammatiska fasen är viktig och måste ingå, men hon menar att utgångspunkten inte 

bör vara delarna utan helheten och den omgivning där eleven befinner sig. Helordsläsande 
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och helordsskrivande är ett av stegen för att kunna hantera språkets skrift på ett riktigt sätt 

utan att man lärt sig de grammatiska reglerna. Det är helheten som känns igen, inte de olika 

delarna. Orden finns i ett sammanhang som eleverna känner till och så småningom lär sig 

eleven att de ord som han/hon lärt sig går att plocka isär till något som kallas bokstäver 

(Liberg 1993). 

2.1.1. Inlärningsstadier 

Lundberg (1984) anser att det finns fyra stadier en elev går igenom innan läsningen är 

automatiserad. Det första är pseudoläsning. Detta innebär att eleven tolkar omgivningen mer 

än själva skriften. Han/hon kan läsa t.ex. skyltar och etiketter som finns i sitt rätta 

sammanhang genom att de känner igen och vet vad bilden står för. Det andra är det logistiska 

stadiet. I detta stadiet behandlar eleven varje ord som en bild. Han/hon har egna associationer 

till ordbilden vilket gör att ordet lätt förväxlas. Ett exempel är att H:et i hund liknas vid en 

hund, även fast H:et står i ordet hus. För att sedan nå det tredje stadiet där eleven förväntas 

knäcka den alfabetiska koden, genom bland annat ljudning, menar Lundberg (1984) att eleven 

måste få förståelse för att språket är uppdelat av mindre delar, så som ord och bokstäver, för 

att han/hon ska kunna återskapa helheten. För detta krävs en lingvistisk medvetenhet som 

innebär att de måste kunna skifta uppmärksamhet från innehåll till form. Denna medvetenhet 

kan ligga på flera olika nivåer, till en början kan det t.ex. handla om att förstå och uppskatta 

rim. Eleverna måste ignorera vad orden betyder och i stället koncentrera sig på hur de låter. 

Den lingvistiska medvetenheten är, enligt detta synsätt, av stor betydelse för läsinlärningen 

isynnerhet när det gäller att knäcka den alfabetiska koden. Jörgen Frost (2002) presenterar 

resultat från Bornholmsprojektet som innebär att barn redan i förskoleålder får ägna sig åt 

språklekar. Han påvisar att de barnen ligger bäst till i läs- och skrivutvecklingen när de senare 

börjar skolan. För att barnen ska kunna lära sig att läsa och skriva genom bokstavs- och 

ordavkodning när de börjar skolan krävs det att de redan har en lingvistisk medvetenhet. Det 

är emellertid just detta som metoder inom det individualpsykologiska perspektivet har fått 

kritik för. Kritiker, som bland andra Björk och Liberg (1996), anser att detta kan leda till läs 

och skrivsvårigheter då eleverna kan uppleva inlärandet av enskilda bokstäver som väldigt 

abstrakt. Det fjärde och sista stadiet är det ortografiska. Nu är avkodningen automatiserad. 

Eleven upptäcker ändelser, ordstammar etc. och är redo för mer avancerad avkodning.  

Liberg (1995) pekar på tre liknande faser som eleverna går igenom i sin utveckling. Hon 

liknar utvecklingen vid en U- kurva där den första fasen består av det hon kallar effektiv 
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begränsad läsning och skrivning. Denna fas består av låtsasläsning, krumelurskrivande och 

helordsläsning och helordsskrivning. Eleverna lär sig och får intresse för läsande och 

skrivande i ett helhetssammanhang. Liberg (1993) anser att läsandet och skrivandet ska utgå 

ifrån elevernas egna erfarenheter och deras omgivning. Vad har hänt, händer och ska hända i 

elevens närmaste framtid? Vad finns, har funnits och kan tänkas finnas runt omkring oss? 

Detta är frågor och situationer vi människor pratar om dagligen och de ska finnas med i 

elevernas läs- och skrivutveckling. Hon anser vidare att med vuxna som läsande och 

skrivande förebilder är steget över till den rollen inte långt för eleven. I interaktion med 

personer som redan är läs- och skrivkunniga bekantar sig eleven med den världen och skapar 

en förförståelse och intresse för varför man ska lära sig att läsa och skriva. Lundberg (1984) 

menar också att man ska förankra skriftspråket på ett naturligt sätt i elevernas liv men tycker 

inte att det behöver stå i motsättning till ett systematiskt sätt att arbeta med dess kod.   

Enligt Liberg (1995) går eleverna igenom de grammatiska teorierna med t.ex. ljudning av väl 

kända ord i fas två. Här är samtalet en viktig del i det gemensamma arbetet med att lära sig 

det grammatiska språket. I samtalet diskuteras de texter och ord som eleverna läser. Vad 

samtalet innehåller och hur utförligt de grammatiska principerna behandlas är olika beroende 

på eleven i fråga. För att samtalet ska vara effektivt och givande gäller det att samtalet är en 

dialog och inte bara en monolog från läraren. Liberg (1993) anser att eleven i dessa samtal lär 

sig mycket av den grundläggande grammatik som ingår i den traditionella 

ljudningsundervisningen. Hon menar att arbetet med den grammatiska fasen är viktig och 

måste ingå, men utgångspunkten bör inte vara från delarna utan från helheten och från den 

omgivning där eleven befinner sig. Eleverna befinner sig i denna fas olika länge och vid olika 

tillfällen i sin utveckling beroende på behov och intresse. Wagner (2004) anser liksom Liberg 

(1993) att läsande och skrivande inte är något som sker genom att man bara lär sig den 

grammatiska tekniken utan eleverna måste få tillåtelse att utvecklas i sin egen takt och på sitt 

eget vis. Lundberg (1984) riktar kritik mot detta inlärningssätt där eleverna kommer 

underfund med hur den alfabetiska koden fungerar själva. Enligt detta synsätt kommer ju 

avkodningen av sig själv så länge som läsmaterialet är spännande, intressant och knutet till 

barnets behov. Han ställer sig emot detta och menar att man omöjligt kan räkna med samma 

drivkraft och motivation hos dem när det gäller läsinlärning som vid inlärning av talet, då 

barnet vill lära sig kommunicera med omvärlden. Han betonar den stora skillnaden mellan 

talet och skriften och menar att det inte går att bortse från de skillnader som finns eftersom 

skriften ställer högre krav på kognitiva förmågor. Liberg (1995) ser istället stora likheter 
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mellan tidig skriftspråksinlärning och tidig talspråksinlärning. Enligt henne föds och växer 

både tal- och skriftspråksinlärning i interaktion med andra. Det första språkandet saknar 

grammatik men accepteras och förstås av omgivningen och de första grammatiska formerna 

som används är starkt förenklade. Hon anser också att samtal om grammatik har en viss 

betydelse för utvecklingen av respektive språkförmåga.  

I fas tre har eleven utvecklat sin effektiva läsning och skrivning och använder sig av sitt språk 

i interaktion med andra. Liberg (1993) hävdar att målet för eleverna ska vara ett livslångt 

lärande och att man ska sträva efter att eleverna ska nå det som hon kallar för det effektiva 

läsandet och skrivandet. I det effektiva läsandet och skrivandet rör sig eleven i språket och i 

den språkliga världen, hon liknar det vid lyssnandet och talandet. Eleverna använder sig av 

tal, skrift eller tecken när de vill skapa eller återskapa den värld de befinner sig i. Det är på 

detta sätt som vi bevarar vår gemenskap menar hon. Eleverna förstår varför de använder sig 

av språket och gör det i meningsfulla sammanhang för dem.  

2.1.2. Pedagogiska konsekvenser 

Wagner (2004) tar sin utgångspunkt i det socialinteraktionistiska perspektivet och framhåller 

att läs och skrivinlärning sker i det som hon kallar det sociala rummet. I detta rum läses det 

högt ur en bok, eleverna pratar om det de läser, de utvecklar förståelse varför de läser. Läs- 

och skrivinlärningen är här en process som utgår ifrån elevernas erfarenheter och i ett 

sammanhang där det känns meningsfullt för eleverna. Det är en tillåtande miljö där elever 

hjälper varandra och det finns en attityd som tillåter att eleverna befinner sig på olika nivåer.  

I det individualpsykologiska perspektivet läggs inte lika stor vikt vid omgivningen. Att lära 

sig läsa och skriva innebär att lära sig grammatiskt läsande och skrivande. Det medför att de 

pedagogiska konsekvenserna blir en lärandesituation där största fokus ligger på repeterande 

övningar. Ett exempel på detta är att låta eleven läsa samma text om och om igen och 

samtidigt föra protokoll över antalet fel lästa ord. Eleven kan sedan se sina framgångar på ett 

enkelt och överskådligt sätt. På kritik som menar att metoden är tråkig, svarar Lundberg att 

den dominerande känslan hos eleven är glädje över att se sina framgångar (Lundberg 1984).   

I diskussionen om vilken metod lärare bör använda för att bäst lära elever att läsa intar 

Lundberg (1984) en ödmjuk position. Enligt honom är huvudfrågan vad den som lär sig gör, 

och att lärarens roll är att arrangera så goda förutsättningar för inlärning som möjligt. 
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Liberg (1993) tycker att det är viktigt att kombinera ljudmetod och helordsmetod. Läsaren är 

flexibel och det finns inte bara ett sätt att lära sig läsa och skriva på. 

2.2. Metoder 

De flesta forskare inom området är, som vi har tolkat det, överens om de två komponenter 

som läsinlärning består av, avkodning och förståelse. Skillnaderna mellan olika 

läsinlärningsmetoder beror på var man lägger tyngdpunkten och hur man ser på läsning, dvs. i 

vilket perspektiv man tar sin utgångspunkt. Antingen ses läsning som vilken färdighet som 

helst som lärs in genom övning eller så ses det som en fortsättning på språkutvecklingen och 

följer därför samma utveckling som när talet utvecklas. Läsinlärningsmetoder som börjar 

träna in det som eleverna inte kan kallas syntetiska och här börjar eleverna lära sig 

bokstavsavkodning. Dessa metoder kan vi härleda till det individualpsykologiska 

perspektivet. Läsinlärningsmetoder som vi istället kan koppla till det socialinteraktionistiska 

perspektivet börjar med det som barnen redan kan, man identifierar ord med hjälp av 

språkliga ledtrådar. Denna typ av metod kallas analytisk (Larson, Nauclér & Rudberg 1992).  

I Sverige finns och står Witting-metoden och LTG metoden som varandras motpoler. Witting- 

metoden är en syntetisk metod. Koncentrationen ligger på att lära in innehållsneutrala 

språkstrukturer på ett syntetiskt sätt. Inlärningen är därför fri från språkliga ledtrådar. I 

läsinlärningens början fokuserar metoden helt på att matcha bokstav och ljud för att öva upp 

den fonologiska medvetenheten. LTG-metoden är en analytisk metod som står för Läsning på 

Talets Grund. Metoden baseras på bl.a. Vygotskijs tankar om lärande sociokulturella 

dimensioner. Metoden lanserades av Ulrika Leimar och hon påpekar att LTG snarare är ett 

förhållningssätt än en metod. Avsikten med förhållningssättet är att barnen ska utgå från ett 

känt sammanhang och kunna hitta mindre delar (Larson, Nauclér & Rudberg 1992). 

2.2.1. Witting metoden 

Maja Witting är grundare till Wittning-metoden och den har sedan 1960-talet varit en uttalad 

metod. Bland annat användes metoden tidigt av lärare på särskolan. Under 1980- talets början 

kom den att användas i större utsträckning inom skolan. Den utvecklades av Witting genom 

praktiskt arbete och teoretisk analys av dåtidens läroböcker. Witting lade stor vikt vid att 

analysera elevernas reaktioner på de traditionella läroböckerna och fann att det fanns punkter i 

skolans läs- och skrivinlärning som kunde utvecklas som hon också gjorde (Witting 2001). 



  
9

 
Witting hävdar att läsprocessen består av två delar vilka hon benämner symbolfunktion och 

förståelse. Symbolfunktionen innebär att eleven gör en korrekt symboltydning från vänster till 

höger. Han/hon kommer då underfund med hur tecken och språkljud fungerar i förhållande till 

varandra. Förståelsedelen handlar om att eleven får en förståelse för vad det läser samt att det 

grammatiskt förstår hur man läser. Skickliga läsare, menar Witting, har både en automatiserad 

symbolfunktion och kan skapa sig en grundförståelse av en text. Symbolfunktionen bör enligt 

henne börja med inlärning av språkstrukturer som består av vokaler och konsonanter. 

Koncentrationen ligger på tecken och språkljud. När eleven sedan själv kommer på att dessa 

har en annan funktion än att bara vara tecken som låter, börjar han/hon associera kring ordet. 

T.ex. kan vokalen E och konsonanten N kan få associationer som EN flicka, EN (trädet), 

Ensam osv. När eleverna till en början bygger upp sin skicklighet i symbolerna använder de 

sig av det talade språket och under tiden de utvecklas får skrivandet större plats. Enligt 

Witting är den djupare innebörden i att automatisera symbolfunktionen att eleverna sedan ska 

kunna satsa all kraft och energi på förståelse och innehållsskapande.  

Materialet som används i Witting-metoden för att öva symbolfunktionen är övningar i vokaler 

och konsonanter. Dessa sätts sedan ihop till neutrala språkstrukturer som le, sa, mor och far. 

Enligt Witting (2001) krävs det upprepad och organiserad träning av symbolfunktionen för att 

eleven ska lära sig att läsa. Hon hävdar också att det krävs att eleverna får frihet att associera 

fritt utifrån sin egen kunskap och sina erfarenheter och upplevelser. Witting trycker vidare på 

att det måste ske ett samspel mellan att lära in symbolfunktionen och få förståelse för texten 

genom association. Dessa två områden ska däremot övas var för sig. Witting anser att 

materialet kan bli mycket stort och går att variera. Eleverna kan få arbeta så mycket de 

behöver med olika variationer och man kan som lärare menar hon variera materialet till den 

nivå som eleven befinner sig på. Eleverna ska få tillfälle att öva i korta men ofta 

återkommande pass under lång tid. Med denna form på övningar kommer eleverna, enligt 

henne, att uppfatta skrivna symboler som någonting som motsvarar språkljud och språkljud 

som något som kan överföras till tecken. Detta är grunden i Wittings metod. 

Övningsmaterialets uppbyggnad medför att det inte lönar sig att gissa eller försöka uppskatta 

vad det står. Hon hävdar att för elever som lär sig att läsa kan gissning innebära att de får en 

känsla av säkerhet och förmåga som inte stämmer överens med verkligheten. Detta kan så 

småningom leda till att deras läs- och skrivinlärning inte utvecklas. 

Witting (2001) tycker också att det finns tydliga skillnader mellan tal och skriftspråk. Att 

muntligt fungera bra i olika kommunikativa situationer leder inte utan vidare till vetskap om 
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att språket innehåller språkljud. Detta är en medvetenhet som hon menar är en förutsättning 

för framgångsrik läs- och skrivinlärning. Talspråket kan på så sätt bli ett hinder för 

symbolfunktionen samtidigt som det kan vara en tillgång för läsförståelsen och 

innehållsskapandet.   

När det gäller Witting-metoden är det, som vi ser det, viktigt att framhålla, precis som Witting 

gör, att man som lärare måste försöka skapa en pedagogisk situation som blir givande för alla 

elever trots deras olikheter. Skolan borde ta vara på elevernas olikheter istället för att bara se 

problem med dem. Det måste finnas en samarbetsform och en lärandesituation så att läraren 

når alla elever. Eleverna ska också förberedas så att de blir självständiga i sina uppgifter. De 

ska kunna klara sig själva men även vara beredda på att ställa upp för varandra (Witting 

2001). 

2.2.2. LTG 

Läsning på Talets Grund utarbetades under 60-och 70-talet av läraren Ulrika Leimar. Hon 

influerades av bl.a. Vygotskij och menar precis som honom att läsning inte ska vara strikt 

programmerad och lika för varje elev utan ska utgå mer från elevens egna erfarenheter och 

språk. Som lärare ska man enligt LTG hjälpa eleven att lära sig läsa. Läraren ska ha en klar 

struktur och plan med sitt arbete samtidigt som han/hon är öppen för elevernas idéer, intressen 

och erfarenheter (Larson, Nauclér & Rudberg 1992). LTG- metoden definieras av Ulrika 

Leimar som individuell läsinlärning, utgående från en växelverkan mellan barnets egna 

upplevelser och tänkande, så som det uttrycks i barnets tal (Leimar 1972, s.5). Enligt Leimar 

ökar barnens motivation för att lära sig läsa och skriva starkt när de förstår att de genom skrift 

kan meddela sig, även till en person som inte är närvarande. Samtidigt som läsinlärningen är 

individuell finns enligt Larson, Nauclér & Rudberg (1992) flera kollektiva inslag genom att 

läsinlärningen kombineras med undervisning i orienteringsämnena. Där lär sig eleverna med 

och av varandra och samtalar om sina erfarenheter.  

Materialet tar sin utgångspunkt i barnens egna texter i stället för i en läsebok. Det klargörs 

tidigt att text är nedskrivet tal och att det betyder något. Tillsammans dikterar eleverna i 

klassen en text som läraren skriver ner. Eftersom texten byggs upp gemensamt och dess delar 

sedan analyseras får eleverna en insikt om att texten betyder något. De får också kunskap om 

bokstav/ljud relationen eftersom deras ljudande i skrivandet av texten översätts till 

bokstäver av läraren. Läsandet och skrivandet övas hela tiden parallellt men individuellt för 
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varje elev (Leimar 1972). Leimar påpekar att i försök med LTG-metoden i olika klasser har 

det observerats att vanliga nybörjarfel i läsningen förekommer mer sällan. Hon tar vidare upp 

som exempel att elever ofta förväxlar p och b, men i LTG - klasserna förekom inte detta lika 

ofta eftersom när eleven använde och skrev ordet bil betydde det bil. Detta står i motsättning 

till det individualpsykologiska perspektivet där man istället arbetar med fonemiska övningar 

som är ryckta ur sitt sammanhang t.ex. pil, bil etc.   

Enligt Leimar möter eleverna i LTG hela alfabetet på en gång. De väljer själva ut bokstäver 

och ljud som de vill lära sig, allt efter sin mognadsnivå. Hon hävdar vidare att det inte är 

väsentligt att börja läs- och skrivinlärningen med att lära barn alfabetet. Samtidigt kan hon se 

att många barn redan i årskurs 1 finner en trygghet i att vara hemmastadda i alfabetets 

bokstäver och bestämda ordning. I många LTG-klassrum finns också alfabetet uppsatt på 

väggen, i den bestämda ordningen (utan vinjettbilder). Detta för att eleverna lätt kan se det 

och hela tiden kan hitta de skrivna symbolerna som de själva använder i den alfabetiska raden. 

Genom detta växer förståelsen för ljud- och teckensambandet gradvis.   

Leimar (1972) klargör att i försök med LTG-metoden har det visat sig att elever ofta fastnar 

för bokstäver som ingår i deras namn eller i andra ord som betyder något för dem. Hon anser 

att det är viktigare att eleverna har en konkret föreställning bakom orden än att den vuxne 

tycker det är lätt . På det sättet kritiserar hon den traditionella läs- och skrivinlärningen som 

ofta utgår från ett visst antal fonem som ansetts lättare för eleverna. Hon menar vidare att det 

inte är någon annan än eleven som kan avgöra vad som är lätt. De lätta fonemiska 

kombinationerna är ofta helt okända begrepp för eleverna. Det kan, enligt Leimar, skapa 

onödiga låsningar som i många fall följs av läs- och skrivsvårigheter. Hon hävdar också att 

det styrda arbetssättet kan påverka elevens fortsatta skolgång genom att eleven har svårigheter 

att utveckla ett självständigt tänkande och ett fritt skapande. Samtidigt påpekar hon att det är 

viktigt att träna ljudanalys och sammanljudning inom LTG. Övningarna är dock hela tiden 

individuellt anpassade och varje elev arbetar i sin egen takt. På detta sätt får eleverna en 

förståelse för förbindelsen mellan bokstav och ljud. 

I klassrummet ska hela tiden böcker av flera olika slag finnas tillgängliga för eleverna för att 

locka dem till läsning, exempelvis bilderböcker, bredvidläsningsböcker och sagoböcker 

inlästa på band för avlyssning. Detta kompletterar perioder av mer formella läsövningar på ett 

utvecklande sätt. Genom att lyssna till böcker som eleverna tycker om inspireras de till egna 
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läsförsök. Detta är särskilt viktigt för de barn som sällan eller aldrig hört sagor läsas eftersom 

de får lära sig att lyssna och stifta en bekantskap med böcker (Leimar 1972). 

2.3. Forskningens polarisering 

Diskussionen om metoder för läs- och skrivinlärning har funnits sedan läsundervisningen blev 

skolans ansvar år 1842, då den första skolstadgan kom. Det var emellertid först på 1970 talet 

när två metoder aktualiserades som diskussionen och debatten på allvar kom till Sverige 

(Längsjö & Nilsson 2004). De två metoder som har blivit poler för debatten om läs- och 

skrivinlärning är just Witting-metoden och LTG (Hjälme 1999).   

Genom att placera Witting-metoden och LTG som motpoler på en skala kan vi enligt Larson, 

Nauclér och Rudberg (1992) placera in alla andra metoder mellan dem. Var på skalan 

metoden hamnar beror på var man som lärare tar sin utgångspunkt och på hur stor 

koncentration man lägger på bokstav/ljud kombination eller sammanhängande text och 

miljön. Anita Hjälme (1999) menar att trots att debatten drev Witting-metoden och LTG åt 

motsatta poler finns likheter mellan dem. Hon menar att det som framför allt för samman de 

två är att de tar vara på elevernas egna resurser och egna förmågor. Båda metoderna betonar 

att det är viktigt att lära sig principen i språkljud och bokstäver på ett tidigt stadium. De 

knyter också an till elevernas eget språk och egna bilder i läsinlärningen, men de gör det på 

olika sätt. Dessa frågor om likheter förbisågs i debatten menar Hjälme. Enligt Hjälme har 

debatten lyft fram och förbisett drag på ett förenklat sätt och gett en skev och snäv uppfattning 

om vad de båda metoderna egentligen står för.  

I och med LTG-metoden skedde en polarisering inom svensk forskning. Denna polarisering 

kan vara bra för lärare om den leder fram till en lärardebatt som väcker tankar och sökande 

efter kunskap om olika teorier om läs- och skrivinlärande (Längsjö & Nilsson 2004). 

2.4. Kraven på lärare 

Under rubriken en likvärdig utbildning i Lpo 94 står det att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Vidare framhålls att det finns olika vägar att nå målet 

och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Under rubriken skolans uppdrag 

står att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling och att detta ska ske genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer (Lpo 94).   
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I kursplan för svenska finner man vidare vad regeringen kräver att man som lärare ska kunna 

ge eleverna för verktyg samt riktlinjer att följa. Under rubriken ämnets syfte och roll 

framhålls vikten av att elever lär sig läsa och skriva. Samhället vi lever i är ett informations- 

och kommunikationssamhälle vilket skapar möjligheter för utveckling men samtidigt 

förväntningar på språkförmåga hos alla. Det skrivna ordets betydelse är stor och vårt samhälle 

ställer stora krav på att människor kan hantera och tillgodogöra sig texter av olika slag. 

Utbildningen i svenska syftar till att eleverna ska få möjlighet att läsa och skriva. 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv. Därför 

är det ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling (Skolverket 2000).  

 Under rubriken mål att stäva mot i kursplanen i svenska påträffas bland andra följande 

punkter som beskriver att: 

 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, förstå och uppleva texter 

av olika slag 

 

Eleverna ska också genom sitt eget skrivande få insikt i grundläggande mönster och 

grammatiska strukturer i språket.  

Det som eleverna ska kunna i slutet av femte skolåret är bland annat följande: 

 

Eleverna ska kunna läsa med flyt både högt och tyst samt förstå vad de läser för att 

kunna samtala och reflektera över det som står. 

 

Eleverna ska kunna skriva texter som har olika syften 

 

Eleverna ska kunna de vanligaste reglerna för skriftspråket samt de vanligaste reglerna 

för stavning (Skolverket 2000).  

I SOU (1997:108) framförs tanken på att kraven i både Lpo 94 och kursplanen för svenska 

förutsätter att man som lärare har kunskap om olika vägar för att ge eleverna möjlighet att nå 

målen. I läs- och skrivundervisningen krävs det att lärare är medvetna och väl insatta i ämnet 

för att kunna uppfylla kraven från läroplan och kursplan. Styrdokumenten visar på målen men 

inte vägen dit. Den ska vi som lärare bestämma själva, vilket kräver goda insikter i lärande 

och kunskapsutveckling. Styrdokumenten kräver att lärare konkretiserar och reflekterar över 

sin undervisning. Utredningen påvisar vidare att detta kan kännas besvärligt och vissa lärare 

då väljer att luta sig mot det som de redan kan och känner till. Forskningen ger inte heller 
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speciellt mycket tips på hur lärare ska arbeta för att alla elever ska få kraft och lust att erövra 

det skrivna språket. Men forskningens uppgift kanske inte är att komma med förslag till 

praktisk verksamhet utan att hjälpa fram lärares reflektion över området. De flesta lärares val 

av arbetssätt och undervisningsinnehåll beror på lärarens personliga uppfattning och 

erfarenhet om hur läsande och skrivande går till. Denna personliga uppfattning avgörs av 

kunskaper, värderingar och ambitioner som läraren måste läsa sig till eller på annat sätt sätta 

sig in i. 

2.5. Lärares val 

När det gäller diskussionen kring läs- och skrivinlärning är det vissa ordpar som hela tiden 

dyker upp. Dessa är bland andra: 

 

Syntetisk  Analytisk  

 

Ordavkodning  Förståelse 

Längsjö och Nilsson (2004) menar att i slarvig debatt används alla ordparen som om det var 

fråga om det ena eller det andra. Men det ena är inte något som utesluter det andra utan frågan 

är var tyngdpunkten läggs och vad som är utgångspunkten. Lärare anser de måste ha 

kunskaper om varje del. De olika ordparen är inte benämningar på olika saker utan de har 

olika infallsvinklar och bör inte blandas ihop. Dessa motsatsord kan vara till hjälp och ett sätt 

att förstå de teorier som finns inom området läs- och skriv inlärning. Längsjö och Nilsson 

framhåller att forskningens polarisering krävs för att göra området läs- och skrivinlärning 

tydligt men som lärare är det en fråga om att välja ansats utan att välja bort något. 

Forskningens polarisering har gjort att många lärare känner att de måste välja sida. Antingen 

börjar eleverna inlärningen med enbart avkodning och tränar denna till automatisering eller så 

väljer lärarna att inte arbeta med enskilda ljud/bokstäver utan med hela texter och menar att 

eleverna själva så småningom knäcker koden. Längsjö och Nilsson menar vidare att många 

lärare och blivande sådana tycker att denna diskussion är tröttsam och tar lite av varje, som de 

tycker verkar bra men de gör detta utan att satt sig in i området och de olika teorierna (a.a.).  

Ejeman och Molloy (1997) tycker att en av faktorerna som har betydelse om en lärare arbetar 

skickligt eller inte kan vara lärarens utbildning. En skicklig lärare blandar läs- och 

skrivmetoder utifrån sin utbildning, egna idéer, erfarenheter samt elevernas behov. Det finns 

inte bara en saliggörande läs- och skrivinlärningsmetod utan det går att nå målet genom flera 

vägar. De anser vidare att de utmärkande dragen i dagens läs- och skrivinlärningsmetodik är 

att de kombinerade metoderna blivit dominerande. Dessa metoder innebär att lärare som har 
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kunskap om ämnet och dess teorier på ett medvetet sätt kan anpassa sin undervisning genom 

att ta det som passar eleverna från olika metoder och teorier. All läs- och 

skrivinlärningsundervisning bör enligt Ejeman och Molloy innehålla flera metoder om 

samtliga elever ska få den hjälp de behöver. Detta gör att lärare ska använda sig av varierande 

undervisningsformer. Därför är det viktigt att varje lärare själv och i samspel med andra 

formulerar sin kunskapssyn. Läraren bör även vara medveten om vilken teori/vilka teorier 

som ligger till grund för hans/hennes läs- och skrivinlärningsundervisning. Endast då kan det 

bli möjligt för läraren att hitta sin egen väg och tillgodose alla elevers behov.  

Lärarutbildningskommittén anser att en grund av gedigna ämneskunskaper är en förutsättning 

för att lärare ska kunna ta ställning till stoffurval, arbetssätt och arbetsformer. För att kunna 

lära ut någonting krävs det att läraren har ett förhållningssätt till den kunskap som eleven ska 

ta del av. Ämneskunskaper påverkar också lärarens syn på undervisningen i sin helhet. 

Genom att ha goda kunskaper i ämnet kan läraren se sammanhang, genomföra urval och 

prioritera mellan olika kunskapsområden. Enligt kommittén måste dessa ämneskunskaper 

grundläggas i lärarutbildningen men samtidigt är det den utexaminerade lärarens ansvar att 

sedan omarbeta, anpassa och modernisera sina kunskaper under hela sin yrkeskarriär (SOU 

1999:6) 

2.6. Sammanfattande kommentarer 

Genom vårt arbete med att kartlägga området läs- och skrivinlärning har vi fått ökad kunskap 

inom området läs- och skrivinlärning och således uppnått vårt första syfte. Vi har upptäckt att 

det finns två grundläggande perspektiv inom ämnet. Det som mest skiljer dem åt är var man 

som lärare tar sin utgångspunkt. Antingen fokuseras förhållandet mellan ljud och bokstav 

eller att läs- och skrivinlärningen sker i meningsfulla sammanhang för eleven. Eleven lär sig i 

vilket sammanhang språket används och hur de kan använda sig av sitt språk.   

Vi anser att det är viktigt att som lärare först och främst ha vetskap om de båda perspektiven 

för att kunna möta varje elevs behov. Samtidigt tycker vi att utgångspunkten ska vara 

helheten för att eleven ska känna att det är meningsfullt att lära sig läsa och skriva. Trots vår 

utgångspunkt tror vi att det är viktigt att vara flexibel i sitt arbetssätt och komma ihåg att det 

som fungerar för en elev kanske inte fungerar för en annan. Vi anser att det inte är fråga om 

att förkasta något perspektiv utan att i stället ha kunskap om båda för att kunna ta ställning 

och hitta sin utgångspunkt. Vi har förstått hur viktigt det är att ha kunskap om läs- och 
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skrivinlärning för att kunna möta och tillgodose eleverna i deras läs- och 

skrivinlärningsprocess. Detta driver oss vidare till att undersöka hur lärare arbetar i praktiken 

och om de har någon teoretisk medvetenhet bakom planeringen av sin undervisning.  
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3. Syfte 

För att få kunskap om läs- och skrivinlärning och bredda vår utbildning blir således syftet 

med vår uppsats att undersöka hur lärare arbetar med läs- och skrivinlärning. Vi vill även 

undersöka vad som styr och ligger bakom deras val av arbetsformer vad gäller läs- och 

skrivinlärning. Därmed blir våra frågeställningar:   

 

På vilka sätt arbetar lärare med läs- och skrivinlärning i sin undervisning? 

Genom att ta reda på detta får vi en bild av lärares praktiska arbete och metodval .  

 

Grundar sig valen av arbetssätt i något perspektiv? 

Med denna fråga vill vi ta reda på om man kan härleda lärarnas arbetssätt till ett 

individualpsykologiskt, ett socialinteraktionistiskt eller till något annat perspektiv på läs- och 

skrivinlärning. 

 

Hur motiverar lärarna sina arbetssätt? 

Genom att ta reda på detta får vi veta varför lärarna arbetar som de gör.   

Dessa tre frågeställningar kommer att belysas som en jämförelse mellan lärare som utbildats 

före respektive efter införandet av Lpo94. 

4. Metod 

När man ska göra en undersökning finns olika tillvägagångssätt; observationer, enkäter, 

intervjuer eller triangulering som innebär att man väljer fler tillvägagångssätt. Vi har gjort 

kvalitativa forskningsintervjuer för att utveckla kunskap om hur lärare tänker kring området 

läs- och skrivinlärning och varför de undervisar som de gör. 

4.1. Kvalitativ forskningsintervju 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att ta reda på hur den intervjuade tänker och 

handlar inom ett visst ämne. Det är beskrivningar av specifika situationer och 

handlingsförlopp som står i fokus, inte allmänna åsikter. Man vill som intervjuare få reda på 

varför intervjupersonen handlar som han/hon gör och det är just huvuduppgiften för 

intervjuaren att ta reda på (Kvale 1997). Han menar att intervjun kan liknas vid ett samtal 

mellan personer som talar om ett ämne som är av intresse för de inblandade. Däremot är den 

kvalitativa intervjun ett samtal som är professionellt och skiljer sig från det vardagliga 

samtalet genom att det rör sig kring ett visst tema. Det är intervjuarens uppgift att sedan 
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analysera och försöka förstå den djupare innebörden av vad den intervjuade beskriver och 

säger om ämnet. Kvale anser att den kvalitativa forskningsintervjun varken ska vara strängt 

strukturerad eller helt öppen utan fokuserad. Den intervjuades svar ska således ges möjlighet 

att vara mångtydiga. Detta ska inte ses som någon brist utan förstås som att den intervjuades 

svar ger uttryck för vissa motsägelser i just den frågan. 

4.2. Tematisering och planering 

Vi har valt att följa Kvale (1997) samt Trost (2004) i vårt intervjuarbete. Kvale (1997) menar 

att tematiseringen består av två frågor som ska besvaras. Frågan vad besvaras genom att man 

gör en teoretisk analys av ämnet intervjun ska belysa, vilket vi gjort i vår bakgrund. Varför-

frågan besvaras genom att man har ett klart och tydligt syfte med undersökningen.  

Det är i planeringsstadiet som frågan Hur besvaras menar Kvale. Här är det den allmänna 

planeringen och förberedelser av själva metoden som står i fokus. Frågor vi ställde oss var hur 

lång tid vi hade på oss och vad vi ville få fram på denna tid. Vi har använt oss av vad Kvale 

kallar en intervjuguide med halvstrukturerade frågor (se bilaga 1). En intervjuguide 

koncentrerar sig till vissa teman och förslag till frågor för att framkalla så spontana svar och 

beskrivningar som möjligt. Vår intervjuguide består av tre huvudfrågor samt vissa förslag till 

följdfrågor. Dessa följdfrågor behövde vi inte använda i alla intervjuer för att få svar på våra 

huvudfrågor. I den andra delen av vårt planeringsarbete koncentrerade vi oss på hur själva 

intervjun skulle genomföras. Vi medverkade båda två vid intervjuerna och ansåg att detta 

skulle gynna oss vid analysarbetet samt vid intervjutillfället då vi är oerfarna intervjuare. Vi 

är medvetna om att den intervjuade visserligen kan komma att känna sig i underläge och inte 

bli lika öppen i sina svar (Trost 2004). Vi båda var dock inte aktiva intervjuare utan den ena 

var en aktiv lyssnare som tog vissa anteckningar. Vi använde bandspelare under intervjun och 

gjorde endast stödanteckningar. Att spela in på band är det vanligaste sättet menar Kvale 

(1997). Då kan intervjuaren fokusera på ämnet och samtalet som sker under intervjun. 

4.3. Urval 

De lärare som vi valt att intervjua är lärare som har lärarutbildning och arbetar med elever i 

årskurs ett. Vi antar att de lärare som arbetar med elever i årskurs ett har en mer aktuell 

undervisningsplanering i läs- och skrivinlärning än de som arbetar med senare åldrar. Vi har 

intervjuat 8 lärare. Av tidsskäl och för att kunna bearbeta intervjuerna på det noggranna sätt vi 

ville har vi inte använt oss av fler intervjupersoner. Lärarnas kön och ålder har inte varit 



  
19

 
relevant. Däremot valde vi att intervjua fyra lärare som var utexaminerade före 1995 och fyra 

som var utexaminerade efter 1995 eftersom den senaste läroplanen infördes 1994. Alla åtta 

lärarna kommer från åtta slumpvis valda skolor eftersom vi anser, liksom Kvale (1997), att en 

viss grundsyn kan prägla en viss skola. För att få kontakt med de lärare som kunde vara 

aktuella för vår undersökning, kontaktade vi administrationen på varje skola. 

4.4. Intervjun 

Alla intervjuerna genomfördes på varje lärares respektive skola och vid intervjutillfället var 

det bara vi tre som befann oss i rummet. Före intervjun är det viktigt att ha det som Kvale 

(1997) kallar för informerat samtycke. Här informerar man intervjupersonerna om intervjuns 

generella syfte. Vi berättade vad undersökningen i stort skulle handla om. Däremot uteslöt vi 

att informera om att vi ville undersöka om lärarna hade någon teoretisk medvetenhet bakom 

sin undervisning. Lärarna hade då kunnat förbereda sig genom att läsa in sig på ämnet vilket 

hade gjort att vi inte fått den information som vi ville ha. Informerat samtycke innebär också 

att intervjupersonerna vet att de frivilligt deltar i projektet och har rätt att dra sig ur när de vill. 

Före intervjun är det också viktigt att informera om intervjupersonernas konfidentialitet, 

vilket innebär att inga privata data ska redovisas i resultatet eller att det i resultatet inte 

kommer att finnas några spår till vem eller från vilken skola som intervjusvaren kommer 

(Kvale 1997). Innan intervjun startade informerade vi också om varför vi var två, vem som 

skulle hålla i intervjun och vem som skulle vara lyssnare . Efter detta informativa samtal 

talade vi allmänt och framhöll att vi ville föra ett samtal om läs- och skrivinlärning. Trost 

(2004) framhåller vikten av att skapa en atmosfär som bjuder in till ett öppet och lättsamt 

samtal så att den intervjuade spontant kan berätta så mycket som möjligt inom temat för 

intervjun. Intervjuerna genomfördes som samtal med intervjuguiden som hjälp för att hålla 

både den intervjuade och oss om intervjuare inom ramen för vårt tema. Varje intervju tog ca. 

45 minuter. 

4.5. Utskrift och analys 

Både Trost (2004) och Kvale (1997) påpekar att det är ett omfattande arbete att skriva ut 

intervjuer. Att göra en utskrift innebär att översätta från talspråk med egna regler till 

skriftspråk med helt andra regler. Det finns inget rätt svar på vad som är den riktiga utskriften 

utan som intervjuare ställer man sig frågan om utskriften lämpar sig för syftet (Kvale 1997). 

Vi skrev ut våra intervjuer på ett detaljerat sätt med en viss omformulering men med tecken 



  
20

 
för pauser, upprepningar och emotionella uttryck. Utskriften är till för oss så vi kan göra en så 

detaljerad och djup analys som möjligt.  

Kvale (1997) tar upp fem olika metoder för analys av kvalitativa intervjuer. Trost (2004) 

menar däremot att det inte finns på förhand definierande tekniker inom en kvalitativ intervju 

utan menar att det man har som hjälp är fantasin och kreativiteten. Analysen och 

bearbetningen ska ske med det teoretiska perspektivet inom ämnet som bas. Han urskiljer 

dock tre steg i arbetet som kan vara till hjälp; insamlandet, utskrift av data samt analysen av 

utskrifterna. I analysen skaffas först en överblick av vad man fått fram i intervjun, sedan är 

det dags att tolka materialet med hjälp av en teoretisk bas. Dessa tre steg går in i varandra 

menar han. Vi har använt oss av både Trosts tankar kring analysarbetet samt det Kvale kallar 

Ad hoc där olika tekniker och metoder växelvis används, bl.a. meningskoncentrering, där 

intervjuaren sammanfattar intervjusvaren. 

4.6. Verifiering/tillförlitlighet i undersökningen 

I diskussionen om tillförlitlighet i undersökningen är det i huvudsak vissa begrepp som dyker 

upp; reliabilitet, validitet, objektivitet samt generaliserande. Trost (2004) anser att idéerna om 

reliabilitet och validitet grundar sig i de kvantitativa metoderna och att de i samband med de 

kvalitativa forskningsmetoderna blir lite felplacerade. Reliabilitet motsvarar en undersökning 

som är standardiserad vilket exempelvis innebär att undersökningen ska ske med exakta och 

statiska situationer. Eftersom människan varken är statisk eller exakt i hur hon handlar eller 

tänker utan en aktör i olika processer, menar han att svaren i en kvalitativ intervju kan eller 

ska heller inte bli statiska eller exakta. Den kvalitativa intervjun förutsätter låg grad av 

standardisering. Med hög validitet menas att det som skulle undersökas, under hela processen 

från tematisering till analys, har blivit gjort. Objektivitet anser Trost är svårt att förhålla sig 

till i kvalitativa intervjuer men menar att intervjuarens egna åsikter så lite som möjligt ska 

komma till uttryck i intervjuguiden eller under intervjun. Intervjuaren ska hålla sig så objektiv 

som det går.   

Vi har försökt att garantera god validitet samt försökt att förhålla oss objektiva i vårt 

intervjuarbete samt analysarbete genom att; 1) under arbetets olika steg med intervjun alltid  

förhålla oss till vårt huvudsyfte. 2) använda oss av en intervjuguide som inte speglar våra 

åsikter utan riktlinjer för det vi vill ta reda på. 3) genomföra intervjuerna samt bearbeta och 

analysera materialet tillsammans för att eliminera eventuella frågor samt feltolkningar. Vi är 
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dock medvetna om att det är omöjligt att vara helt objektiva under intervjuarbetet eftersom 

samtalet är konstruerat efter ett visst syfte och vi själva i hög grad påverkar intervjun både 

med våra frågor och våra följdfrågor.  

Generaliseringsfrågan när det gäller kvalitativa studier är också komplex. En fråga som Kvale 

ställer sig är om forskaren ska argumentera för olika generaliseringar och hur mycket som ska 

lämnas åt läsaren. Vi har analyserat de 8 intervjuer vi genomfört. Det är utifrån dessa som vi 

dragit olika slutsatser samt fått fram olika resultat. Vidare generaliseringar överlåter vi till 

läsaren.  

5. Resultatredovisning 

Som vi tidigare klargjort finns huvudsakligen två perspektiv inom läs- och 

skrivinlärningsområdet, det individualpsykologiska perspektivet samt det 

socialinteraktionistiska perspektivet. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av vår 

undersökning och resultatredovisningen är strukturerad enligt följande. Först presenterar vi 

till vilket perspektiv vi har kunnat härleda lärarnas arbetssätt. Därefter presenteras 

anledningen till varför lärarna arbetar som de gör och avslutningsvis redogör vi för 

utbildningens roll i lärarnas arbete. När vi citerar lärarna kommer vi att benämna dem som L1 

till och med L8, där L1 till och med L6 representerar det individualpsykologiska perspektivet. 

5.1. Ett individualpsykologiskt perspektiv 

Genom att analysera lärarnas arbetssätt kan vi härleda deras syn på läs- och skrivinlärning till 

ett individualpsykologiskt perspektiv då de tar sin utgångspunkt i inlärandet av bokstäverna. 

Lärarna framhåller vikten av att eleverna måste ha kunskap om förhållandet mellan tecken 

och ljud för att lära sig läsa. Vissa bitar stämmer överens med Witting-metoden då framförallt 

detta att läs- och skrivinlärningsarbetet består av två delar vilka är symbolfunktion samt 

förståelse. Detta syns tydligt i lärarnas arbete då de, dock i varierande grad, försöker att sätta 

bokstavsinlärningen i ett sammanhang för eleven samt att utgå ifrån elevernas egna 

erfarenheter.  

Av de åtta lärare som vi intervjuade tog sex sin utgångspunkt från bokstavsinlärning i sin 

undervisning. Av dessa sex lärare var hälften utexaminerade efter 1995. Den andra hälften var 

således utexaminerade innan 1995 och de hade ca 30 års erfarenhet som lärare.  
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Medvetenheten om fonem och förhållandet mellan ljud och bokstav har i alla sex lärarnas 

arbetssätt stor betydelse. För att eleverna ska kunna läsa anser de att det måste finnas en 

säkerhet i detta.  

L1: Det handlar om att koppla bokstav och ljud, det är jätteviktigt att eleverna inte tappar det för 

då tappar du läsningen sen och ljudning när du ska skriva.

  

L3: Man spårar och tränar hur bokstaven skrivs och hur den låter. Man letar ljud i orden, var 

någonstans i ordet hör man bokstaven? Är det kort eller långt, man pratar om skillnaden. Så 

ljudanalysen är viktig.

  

 Lärarna arbetar systematiskt med bokstavsinlärning och ordavkodning efter en speciell gång 

där det är elevernas läsebok som bestämmer vilken bokstav som kommer näst. Det är en 

blandning av vokaler och konsonanter så att det lätt går att bilda ord. Lärarna går igenom en 

bokstav i veckan och vid varje ny bokstav görs en presentation av bokstaven där läraren bland 

annat pratar om hur den ser ut, hur den skrivs och hur den låter. Denna genomgång är 

gemensam för alla eleverna. De sex lärarna har ett arbetsschema där koncentrationen läggs 

just på hur bokstaven ser ut, hur den skrivs och hur den låter. Utgångspunkten i dessa sex 

lärares arbete är att eleverna ska få en förståelse av att språket är uppbyggt av mindre delar 

som bokstäver och ord för att kunna lära sig läsa. Hur snabbt eleverna knäcker läskoden är 

enligt lärarna individuellt. Vissa går snabbare fram än andra. För dessa elever finns övningar 

som mer koncentrerar sig på förståelse som extra arbetsböcker eller småböcker.  

Alla lärarna framhåller vikten av att eleverna har en viss förförståelse, att eleverna redan vet 

och förstår att språket är uppdelat i mindre delar innan de går in i själva bokstavsinlärningen. 

Vissa lärare har till och med upptäckt att de elever som har problem med att knäcka koden 

saknar denna förförståelse.  

L1: Det finns ju barn som vi har fått jobba med i en termin och kanske ett år med rim, ramsor och 

språklekar och bara nosat på det här med bokstäver. Det är ingen idé förrän de har förståelse för 

det här med ändelser, uppdelning av ord, dela upp ord, sammansatta ord och sånt där det måste de 

faktiskt kunna innan de börjar. Vi har haft ett exempel med en kille som fick köra igång och var 

väldigt intresserad men sen sa det bara tvärstopp. Det fattades en hel del av den här biten med rim 

och ramsor som vi inte hade märkt i början.
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För att eleverna ska få denna medvetenhet krävs att de kan skifta uppmärksamheten från 

innehåll till form. Lärarna menar vidare att det är i förskolan som eleverna ska förberedas med 

språkinlärning som exempelvis språklekar för att få denna viktiga medvetenhet innan de 

kommer till skolan.   

De individualpsykologiskt orienterade lärarna tar i sin undervisning utgångspunkten i 

bokstavsinlärning. De utgår ifrån att eleverna först måste lära sig delarna för att lära sig läsa 

och skriva. En annan gemensam nämnare är att de trots sin utgångspunkt sätter in 

bokstavsinlärningen i ett sammanhang. Man kan urskilja att lärarnas arbete består av två delar 

där bokstavsinlärningen är grunden. Eleverna ska kunna lära sig hur tecken och språkljud 

fungerar i förhållande till varandra men undervisningen innehåller också en del där eleverna 

ska skapa sig en förståelse om vad texter innehåller. Dessa arbeten är av mer komplementära 

slag och omfattningen skiljer sig betydligt åt från lärare till lärare. Alla lärarna försöker dock 

knyta an sin undervisning till den verklighet där eleven befinner sig.  

En lärare lägger till exempel stor vikt vid att försöka få med alla sinnen i sitt arbete kring läs- 

och skrivinlärning.  

L2: Jag vill gärna ha med så många sinnen som möjligt. Du har ju smak, lukt, syn, hörsel och 

känsel. Så när jag presenterade O bjöd jag på ost och oliver och sa att nu ska vi smaka och lukta på 

O, sen tittar vi på hur man skriver O, sen försöker vi komma på hur O låter, vi känner på halsen 

om O känns något och de får känna hur de har tungan när de säger O. Alla barn tar ju inte in bara 

genom att lyssna eller skriva i en bok. Det man gör är ju ofta det man kommer ihåg.

  

En annan lärare har bokstavslådor, en till varje bokstav. I den lådan finns olika aktiviteter och 

uppgifter som gör att bokstaven sätts in i ett verkligt sammanhang för eleverna. I lådan för 

bokstaven G kan eleverna få gunga, skriva en saga om en gris eller smaka på gurka.  

En av lärarna skiljer sig kanske mest ifrån de andra genom att hon inte har någon läsebok. 

Hennes läsning den första tiden består av dikteringar där läraren skriver en text på tavlan som 

eleverna har hittat på. Ämnet till texten är dock hämtat från den bokstav som klassen ska gå 

igenom den veckan och handlar alltid om ett djur som bor i deras sagoskog som exempelvis 

Sälen Siv. Andra lärare har också dikteringar som ett komplement till bokstavsinlärningen.  
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Andra föremål som lärarna använder för att knyta an till barnens omgivning och verklighet i 

läs- och skrivundervisningen är bl.a måndagsbok eller böcker om dem själva. Där får eleverna 

berätta om sina egna erfarenheter t.ex. vad de gjort i helgen genom att rita och skriva.  

5.1.1. Anledningar  till val av arbetssätt 

Fyra av de sex lärarna som arbetar på det sätt vi beskrivit ovan framhåller att anledningen till 

att de jobbar som de gör är att de vill ha kontroll över att eleverna lär sig det de ska och när de 

ska. Av dessa fyra lärare är tre utexaminerade före 1995 och en lärare är examinerad efter 

1995.  

L4: Tänk om jag tappar någon om jag inte skulle arbeta på detta sätt. Då får jag ju inte in 

momenten om det jag vet. Jag vet att alla här inne kan skriva ett A på rätt sätt för det har jag koll 

på. Jag vet att alla här inne kan säga O på rätt sätt för det har jag också koll på.

  

De tycker också att det är viktigt att de har uppsikt över att eleverna lär sig bokstäverna på rätt 

sätt. De är rädda för felinlärning och att de ska tappa elever i en friare undervisning.  

L1: Det är så lätt att de lär in, känner vi, en felaktig skrivning som kan missgynna dem sen när de 

ska skriva skrivstil eller överhuvudtaget skriva, det blir bökigt för dom, inte lika drivet. Det är ju 

det enklaste sättet att göra en bokstav på, det är enkelt att börja uppifrån annars blir det konstigt. 

Så vi är ganska hårda på den biten.

   

L4: Jag vill att de ska ha den här grunden att stå på, jag vill veta att det är okej. Min erfarenhet 

säger mig att om jag skulle ha ett arbetssätt där bokstäverna ska komma automatiskt så tappar jag 

10 av 23 elever för de hinner inte med och då hittar de på en egen konstruktion. Det är svårt att få 

bort en felinlärning.

   

I övriga anledningar till val av arbetssätt kan vi urskilja att det skiljer sig mellan de lärare som 

är utexaminerade efter 1995 respektive utexaminerade innan 1995. De tre lärare som har mer än 

30 års erfarenhet nämner att deras utbildning har varit grunden till deras val av arbetssätt. 

Denna grund har sedan utvecklats med hjälp av fortbildningar och praktisk erfarenhet. Alla tre 

lärarna nämner LTG som en metod som har påverkat deras arbetssätt. De har alla under en 

period av sitt yrkesliv prövat att arbeta efter den metoden men ändå medvetet valt arbetssättet 

med bokstavsinlärning som utgångspunkt i sin undervisning. De har ifrån LTG behållit de bitar 

som de ansett varit bra.  
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L5: Det här med LTG körde jag nog renodlat bara en gång för jag tyckte att det blev för rörigt för 

mig. Arbetssättet måste passa en själv annars blir det inte bra. Jag kände att jag inte klarade av att 

någon gjorde Ö, någon gjorde B och någon gjorde S. Jag skulle vara spindeln i nätet som visste att 

de greppade, att de hade förstått vad de gjorde så att de inte satt och gjorde en massa grejer och så 

visste de inte hur bokstäverna lät och hur de skrevs sen. Det arbetssättet kräver en helt annan 

organisation som inte passade mig på något sätt. Det föll på det men jag har bevarat de bästa 

bitarna och dom jobbar jag parallellt vidare med nu.

  

De tre äldre lärarna har genom erfarenhet arbetat fram ett sätt som de trivs med och som de 

tycker fungerar på de flesta elever så att de kan möta eleverna på deras egen nivå.  

De två resterande lärarna som är utexaminerade efter 1995 säger båda att anledningen till att 

de arbetar som de gör är att det var det materialet som fanns på skolorna när de började. Den 

ena läraren nämner att det inte finns pengar på hennes skola för att köpa in nytt material och 

hon är nöjd med det materialet som finns. Den andra läraren menar att hon inte vågade pröva 

något annat arbetssätt eftersom det var hennes första etta. Hon hade heller ingen möjlighet att 

göra det då materialet redan var inköpt. Denna lärare framhåller att hon inte valt att använda 

läsebok om hon hade fått välja själv. Hon hade dock valt att utgå från bokstavsinlärning i sin 

undervisning.  

L6: Jag skulle vilja ha mer böcker i klassrummet, det tycker jag är viktigt, att låta barnen bara sitta 

och bläddra i böcker även fast de inte kan läsa. De kan titta på bilderna och försöka att läsa. Det 

behöver inte finnas någon läsebok som följer bokstavsordningen utan det kan vara småböcker. 

  

 Två av de yngre lärarna känner inte att de har haft någon nytta av sina universitetsstudier 

förutom praktikperioderna och enstaka lektioner som innehöll konkreta tips och idéer. De vill 

att utbildningen ska innehålla mer metoder som ger en valmöjlighet när man kommer ut som 

lärare.  

L6: Genom att vi inte har med oss några metoder ut blir ju arbetssättet mer styrt från vad som 

finns på skolan. Det här är det som finns! Okej, jag tar det fast man kanske tycker att; så här vill 

jag inte jobba!

  

5.2. Ett socialinteraktionistiskt perspektiv 

Två av de åtta lärarna tar sin utgångspunkt i helheten när det gäller deras arbete med 

läs- och skrivinlärning. En av dem är utexaminerad före 1995 och den andra är 
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utexaminerad efter 1995. Det grundläggande för dem är att språket ska användas för 

kommunikation och att man som lärare utgår från elevernas kunskaper och dess 

omgivning. Genom att analysera de båda lärarnas arbetssätt kan vi härleda deras 

perspektiv till ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Där spelar just samspelet en stor 

roll och utgångspunkten ligger i att man som lärare utgår från elevens kunskap och 

omvärld.  

I båda klassrummen råder en tillåtande miljö, eleverna hjälper varandra och det är accepterat 

att de befinner sig på olika nivåer.  

L7: Framförallt till att börja med måste man ju också börja med värdegrunden, här är vi alla och 

vi går i ettan. Vi kan så jättemycket nu, någon kan läsa och någon kan stå på händer och ingen är 

bättre eller sämre och så ska vi träna på de här grejerna som vi behöver träna oss på.

  

Att det finns en bredd av litteratur i klassrummet uttrycker båda lärarna som viktigt. Genom 

att böcker på olika nivåer finns tillgängligt för eleverna lockas de till läsning och genom att ta 

in äldre elever som läser sina texter eller att som lärare själv läsa högt inspirerar 

nybörjarläsarna att själva läsa. Genom att möta läsande och skrivande förebilder är steget till 

rollen som läsande inte långt borta för eleverna.  

L 8: Ibland kan jag sätta mig på golvet och säga att jag sitter här om det är någon som vill komma 

och läsa, då kommer alla och ska läsa för fröken. Och ibland har vi läsning med fyrorna, då 

kommer de hit och ska vara stora och läsa för ettorna och då blir det meningsfull läsning för dem. 

Då sitter de två och två eller tre och tre lite överallt. Fyrorna får läsa för ettorna men ettorna är inte 

sämre de, då kommer de med sina små böcker och ska läsa för fyrorna!  

( Skratt!!) Ja det är jättebra!

  

Genom att ta sin utgångspunkt i helheten ligger vikten i lärarnas undervisning på att eleverna 

först ska få en förståelse för vad en text är. Båda lärarna anser att utgångspunkten i läs- och 

skrivinlärningen bör vara den omgivning där eleven befinner sig för att i så stor utsträckning 

som möjligt skapa ett sammanhang i undervisningen. Detta kan t.ex. uttryckas på följande 

sätt:  

L7: Så börjar man ju också väldigt tidigt att vi pratar om någonting och jag skriver på ett 

blädderblock vad barnet säger. Så blir det kanske en sida och så läser vi tillsammans. Det kan vara 

prat efter sommaren Jag har badat etc. Då får man en personlig text som utgångspunkt som man 
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skriver ut och sen får barnen kanske ringa in det man känner till, helt olika från barn till barn. 

Uppgifterna kan variera efter barnen. Texten kan handla om allt från rastens aktiviteter till en 

utflykt.

  
Ingen av de båda lärarna använder läseböcker i sin läs- och skrivundervisning. I stället 

använder en av dem korta småböcker på olika nivåer. Klassen är indelad i grupper och varje 

grupp läser böcker på olika nivåer. Grunden i arbetet är att man tillsammans talar om bilderna 

och texterna i böckerna med eleverna i små grupper samt att man läser gemensamt.   

L8: Det som är så kul är att de får ihop det här med hjälp av bilder, text och bokstäver. Då blir de 

så lyckliga när de ser att de får ihop den här texten, det blir liksom en push.

  

Genom dessa samtal lär sig också eleverna mycket av de grundläggande grammatiska 

principerna.  

L8: När man har läst igenom den här boken pratar man lite om texten, det kan vara sammansatta 

ord, det kan vara var man har punkt eller att man pekar på var det finns frågetecken. Man pratar 

lite om vad/hur texten är uppbyggd. I början är det ju väldigt lätt, man ska hitta stora bokstäver 

eller var finns det stora bokstäver jo det är i början på meningen eller så där.  

sen kan det varar något som vi har pratat om i klassen så då tar man upp det, det kan vara citat 

tecken och det kan handla om kolon.

  

På de enklare nivåerna bygger böckerna mycket på bildstöd och är uppbyggda av färre ord 

som repeteras. Genom att utgå från dessa böcker får eleverna läsa intressanta texter med 

handling redan från början istället för att läsa i en läsebok som följer bokstavsinlärning där 

antalet bokstäver är begränsat.  

L8:  Det gör att det blir intressant att läsa det blir en roligare text. Det är inte så begränsat att man 

bara kan använda t.ex. S, A, T.

  

Den andra läraren har full frihet . Hon introducerar tidigt, vad hon kallar, läsestund. 

Eleverna väljer själva en bok och hon kan genom att gå runt och lyssna skaffa sig en 

uppfattning om var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. På det sättet kan hon sedan 

presentera material för eleven på dennes nivå. Hon tillhandahåller en stor variation av 

litteratur med allt från gamla läseböcker till nyare småböcker.  
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L7: Vi är rikt utrustade med litteratur. Sen har vi ett eget skolbibliotek och från första stund går 

man och lånar. Vi har de här gamla läseböckerna om Ola, Elsa och Leo, men det är ingenting jag 

kör efter. Barnen vet att det finns och en del tycker det är kul att läsa i sånt. Det är så olika.  

Utöver denna undervisning har båda lärarna också bokstavsinlärning. Denna fas ser de båda 

som viktig och nödvändig för att eleverna bl.a. ska lära sig hur bokstäverna skrivs på korrekt 

sätt och sambandet mellan bokstav och ljud. En av lärarna börjar även i detta arbete med 

helheten.   

L7: Då har ju jag helheten, jag börjar med alfabetetssånger och Majas visor . Vi sjunger, säger 

rim och ramsor och så. Jag presenterar mer och mer.

  

Efter detta arbetar båda lärarna efter ett arbetsschema där störst vikt läggs vid att eleverna ska 

lära sig förhållandet mellan bokstav och ljud. Skillnaden mellan lärarna är att den ena läraren 

har bokstavsgenomgångar och presenterar en bokstav i veckan efter en speciell ordning, 

vilken hon kallar den gamla ordningen där ordningen är tänkt så att man relativt snabbt kan 

göra ord. Den andra läraren går däremot inte efter en speciell arbetsgång med bokstäverna 

utan låter eleverna själva välja ordningen de vill arbeta med dem. Genom att varje elev har ett 

protokoll med alla bokstäver kan de enligt henne se helheten av arbetet för att sedan 

successivt arbeta sig fram och kryssa av på protokollet . Genom att också ha alfabetet 

synligt i klassrummet hela tiden växer elevernas förståelse för ljud- och teckensambandet 

fram gradvis.  

Båda lärarna anser att bokstavsinlärningen är nödvändig med ser det som ett komplement till 

resten av undervisningen där helheten är utgångspunkten.  

L8: Det ena utesluter inte det andra utan det blir som en komplettering av bokstavsarbetet och 

läsinlärningen. Det är bara det att här får de läsa T innan vi har gått igenom T, det fick man inte 

göra i den gamla boken (Skratt) Och i dag kan barn så mycket mer. Mycket, mycket mer. Man 

måsta ta tillvara deras kunskap för att de möter så mycket mer text i samhället som datorer, tv, 

skyltar m.m. Då gäller det att möta dem på deras nivå. Då är det kanske inte så kul att sitta och 

läsa om Tor som ror.

  

5.2.1. Anledningar till val av arbetssätt 

Lärarna som arbetar med helheten som utgångspunkt har en gemensam grundsyn 

nämligen, att läraren inte ska ha en auktoritär roll. Lärarens arbete är i stället att 



  
29

 
introducera och detta visar sig i deras val av arbetssätt genom att de tar tillvara 

elevernas idéer, tankar och omvärld.  

L7: Jag ska inte vara den auktoritära som pratar och låter utan jag ska tassa runt till dem och 

lyssna in och introducera olika saker.

  

L8: Ja liksom att det är de som gör sakerna, jag kan inte lära dem. Jag kan inte visa dem men jag 

kan tala om vissa saker och ge dem redskap och t.ex. säga att nu ska vi skriva saga men jag talar 

inte om vad sagan ska handla om.  

Det är viktigt för dem att eleverna tycker det är roligt och intressant att arbeta och båda anser 

sig ha märkt en större entusiasm från eleverna genom att t.ex. använda deras texter och 

småböcker i stället för en läsebok.  

L8: Ja, barnen tycker att det är roligt och jag tycker det är viktigt att de inte får fastna i någon text 

där man bara ska sitta och läsa och traggla och traggla för det är inget lustfyllt!   

En annan anledning till varför de inte använder någon läsebok, som båda ger uttryck för, är att 

de tycker det är lättare att individualisera undervisningen och att möta eleverna på deras nivå 

på det sättet, vilket är väldigt viktigt för båda.    

L7: Jag tycker nog att i och med att barnen får välja så är entusiasmen större. Jag behöver aldrig 

säga att de får göra något sen utan kommer de med en idé så är det bara för dem att ta tag i den, 

och det tycker jag är underbart. Då blir det ingen svårighet, de har sin egen morot.

  

L8: Det här är lättare att individualisera. Har alla samma läsebok så släpper man inte iväg dom på 

samma sätt genom att den här veckan har vi dom här sidorna. Jag behöver inte tänka så för grupp 

ett läser den här boken och grupp fyra läser en helt annan bok. Jag behöver aldrig tänka att jag 

behöver hålla igen.

  

Genom variationen i deras arbetssätt ger lärarna också uttryck för deras syn att det inte 

bara finns ett sätt att lära in utan att man som lärare måste beakta att alla elever är olika 

och lär sig på olika sätt.  

Den mer erfarna läraren ger just sin erfarenhet som en av anledningarna till varför hon arbetar 

på det sätt hon gör. Hon har hela tiden fortbildat sig och påpekar tydligt hur stor vikt 

utbildningen har i arbetet.  
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L7: Det är ju barnen hela tiden, kurser och år av mängder av input. Man går ju inte bara 

lärarutbildningen och sen är allt bra utan man möter kollegor och man möter barnen och man läser 

och tar del av. Hela livet är som ett läskpapper.

  

Den relativt nyexaminerade läraren ger i stället sin utbildning som anledning. Det är 

genom den, och den variation av teorier och metoder den gett, som hon känner att hon 

har fått den trygghet hon behöver för att kunna arbeta så här.  

5.3. Utbildningens roll? 

Under detta avsnitt har vi valt att presentera resultat som framkommit i vår undersökning men 

som ligger utanför vårt syfte. Vi anser dock att detta resultat är relevant eftersom det handlar 

om faktorer som påverkar lärares arbetssätt.  

Undervisningen i dagens skola ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och Lpo 

94 kräver ett förhållningssätt av läraren där han/hon själv gör ett medvetet och reflekterande 

val i planeringen av sin undervisning. För att göra detta krävs det att lärare har kunskap om en 

variation av teorier och metoder i läs- och skrivinlärning. Precis detta uttrycker lärare i 

studien att det är nödvändigt att utbildningen ger. Genom att känna till så mycket som möjligt 

om historik och olika vägar att gå menar de att man som lärare lättare kan tillgodose alla 

elevers olikheter.   

L3: Ju mer man vet desto mer ödmjuk blir man. Det kommer alltid finnas jättemånga olika sätt 

att lära sig på. Barnen representerar ju allt det här. Vissa kanske bara ser ordet, helordsmetoden 

och andra börjar med att ljuda. Så man måste ju förstå allt och att man inte säger att så här kan du 

inte göra.

   

De äldre lärarna arbetar på ett sätt som i dag kommit att dominera läs- och skrivinlärningens 

metodik. De känner att de kan kombinera olika metoder på grund av att de genom sitt yrkesliv 

skaffat sig kunskap och erfarenhet som krävs för att avgöra vad som passar dem och eleverna. 

Genom denna kunskap kan de anpassa och individualisera sin undervisning och presentera 

olika sätt att lära för olika elever. Denna kunskap är något som flera av de yngre lärarna 

saknar. De känner osäkerhet i arbetet med att variera metoder och önskar alla att de hade fått 

mer metodik i sin utbildning för att vara bättre förberedda för ett arbete i dagens skola.   
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L6: Jag vill ha mer; Hur man gör! Hur ska jag tänka? Vilka delar är viktigt? Jag hade velat haft 

det lite mera på den nivån, men det fick man ju aldrig. För det är ju väldigt konkret när du väl står 

här ute! Förhoppningsvis hamnar man någonstans där man har schyssta kollegor. Men man ska ju 

inte räkna med det för alla är väldigt fokuserade och inne i sitt eget.

  
Även de äldre lärarna uttrycker att det är väldigt viktigt med mer praktik och metodik i dagens 

utbildning för att lärarstudenterna ska vara redo att möta en årskurs 1. Bland annat detta 

kommer vi att diskutera vidare i vårt avslutande avsnitt.  



  
32

 
6. Diskussion 

Anledningen till denna uppsats var att skaffa oss kunskap om ämnet läs- och skrivinlärning. 

Som framtida grundskollärare ansåg vi att det var nödvändigt för oss att utveckla den 

kunskapen eftersom vi inte kände till något om detta ämne. Drivkraften under hela vårt arbete 

har varit att försöka tillägna oss så mycket kunskap som möjligt. I vår kartläggning fann vi två 

grundläggande perspektiv inom läs- och skrivinlärning. Dessa två är det 

individualpsykologiska perspektivet där Ingvar Lundberg är en förespråkare samt det 

socialinteraktionistiska perspektivet som bland andra förespråkas av Caroline Liberg.  

Skillnaderna mellan dessa är främst var utgångspunkten ska tas i läs- och 

skrivinlärningsarbetet. Liberg (1993) understryker att utgångspunkten är att språket är till för 

kommunikation och det är i samspel med andra som eleverna lär sig. Det grammatiska 

läsandet och skrivandet är viktigt anser hon men språket ska först sättas i ett sammanhang och 

förståelsen är viktig. Lundberg (1984) förordar däremot att utgångspunkten ska tas i 

inlärandet av bokstäverna. Att eleven känner till förhållandet mellan tecken och ljud är en 

förutsättning för att han/hon ska lära sig läsa och detta ska undervisningen börja med enligt 

honom, för att läsningen och ordavkodningen ska kunna ske automatiskt. Det som vidare 

skiljer perspektiven åt är vikten av förkunskaper. För att eleverna ska kunna lära sig läsa och 

skriva med utgångspunkten i ett individualpsykologiskt perspektiv krävs att de har en 

förkunskap som består bl.a. av rim och ramsor och en förståelse för vad text, meningar och 

ord är. Utan förförståelsen kan läsarbetet inte börja eftersom bokstavsinlärningen då blir för 

abstrakt. I det socialinteraktionistiska perspektivet är det däremot lättare att arbeta utan denna 

förförståelse eftersom man som lärare utgår från helheten och barnens kunskap i sitt arbete. 

Detta har uttryckts som kritik mot det individualpsykologiska perspektivet, en kritik vi inte 

kan hålla med om eftersom vi liksom de lärare vi har intervjuat menar att barnen, till stor del, 

får denna förkunskap i förskolan eller hemmet och att det därför inte blir något problem när 

de väl börjar skolan. Lärarna börjar inte heller med bokstavinlärning med en gång utan är 

noga med att läsa av varje barn och låta dem börja på sin nivå.   

Vidare upptäckte vi i vår kartläggning att det finns två metoder som står som varandras 

motpoler inom svensk läs- och skrivinlärningsdebatt. Witting-metoden, med Maja Witting 

som grundare, betonar vikten av att lära sig tecken och ljud i en bestämd bokstavsordning 

med vokaler och konsonanter blandat så att det går att bilda ord. Här är det grundläggande att 

eleverna ska kunna göra en symboltydning från höger till vänster. När de kan detta blir nästa 
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steg förståelsen (Witting 2001). Den andra metoden är LTG som står för läsning på talets 

grund och grundare till denna metod är Ulrika Leimar. Utgångspunkten i denna metod är 

helheten, barnen har inga läseböcker utan läsningen utgörs av dikteringar som utgår ifrån 

elevernas egen erfarenhet. Eleverna möter hela alfabetet på en gång och väljer själva i vilken 

ordning de vill lära sig bokstäverna (Leimar 1972). LTG var något helt nytt när metoden 

lanserades på 1970-talet och sågs som revolutionerande i den svenska skolan.   

Efter att ha fått denna grundläggande kunskap om ämnet läs- och skrivinlärning har vi båda 

insett hur betydelsefullt det är att ha denna kunskap för att som lärare kunna göra medvetna 

val i sitt arbete. Det är även viktigt för att kunna tillgodose elevernas olika behov, det är inte 

fråga om att välja sida utan att ha kunskap om båda perspektiv. Efter vår kartläggning ansåg 

vi båda att utgångspunkten bör tas från helheten i läs- och skrivinlärningsarbetet men utan att 

förkasta något annat perspektiv. I styrdokumenten framhålls vikten av att som lärare kunna 

tillgodose elevernas behov för att de ska utvecklas till läsande och skrivande människor. I det 

informationssamhälle vi lever i är det en nödvändighet att kunna läsa och skriva. Hur vi skulle 

ha klarat av att möta en årskurs ett utan denna grundläggande kunskap är som tur är en fråga 

som vi slipper få svar på.   

För att ytterligare bredda vår kunskap blev vårt nästa steg i uppsatsarbetet, att undersöka hur 

lärare arbetar med läs- och skrivinlärning samt vad som ligger till grund för deras val av 

arbetssätt. Att intervjua lärare har ytterliggare vidgat vår kunskap samt även förändrat vår syn 

på vissa aspekter inom läs- och skrivinlärning. Genom att analysera lärarnas arbetssätt kunde 

vi härleda sex av åtta lärare till ett individualpsykologiskt perspektiv på läs- och 

skrivinlärning och de resterande två lärarnas arbetssätt till ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv. I lärarnas arbetssätt kan vi inte urskilja någon skillnad på hur länge lärarna har 

arbetat. Hälften av de sex lärarna som arbetar utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv var 

utexaminerade efter 1995 och den andra hälften var således utexaminerade före1995. 

Likadant är det med de två lärarna som arbetar utifrån ett socialinteraktionisktiskt perspektiv. 

Detta förvånade oss då vi före vår undersökning trodde att de nyutexaminerade lärarna skulle 

arbeta utifrån ett socialinteraktionisktiskt perspektiv och de mer erfarna lärarna utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv. Vi hade den fördomsfulla bilden av att äldre lärare skulle 

arbeta som de alltid har gjort medan yngre lärare skulle ta till sig, vad vi tyckte, ett mer 

utmanande arbetssätt. Vi har efter vår undersökning även ändrat uppfattning om de arbetssätt 

som tar sin utgångspunkt i bokstavsinlärningen, det individualpsykologiska perspektivet. Som 



  
34

 
vi tidigare skrivit ansåg vi efter vår första kartläggning att detta sätt var föråldrat och tråkigt 

men genom att ha fått inblick i lärarnas arbete anser vi i dag att detta sätt inte behöver vara 

tråkigt utan kan också göras på ett roligt och stimulerande sätt för eleverna.   

Genom att analysera varför lärarna arbetar som de gör upptäckte vi att det var här skillnaderna 

fanns mellan de äldre och yngre lärarna. De äldre lärarna, oavsett till vilket perspektiv deras 

arbetssätt kan härledas, framhåller samtliga vissa faktorer som påverkat deras arbetssätt. De 

framhåller att deras utbildning har legat till grund för valet, erfarenheter som de fått genom att 

arbeta med eleverna, tips och idéer från kollegor, fortutbildningar under åren har vidgat deras 

syn, de har genom åren prövat på olika metoder inom läs- och skrivinlärningsområdet. Med 

dessa olika erfarenheter har de sedan gjort ett medvetet val för hur de arbetar med läs- och 

skrivinlärning i dag. De har valt det arbetssättet som de tycker passar dem bäst och 

naturligtvis också det som enligt dem är bäst för eleverna. Två av de nya lärarna har också 

gjort ett medvetet val. Den ena arbetar utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv och den 

andra utifrån ett socialinteraktionistiskt. Båda framhåller att anledningen till att de arbetar 

som de gör är att de tycker att arbetssättet passar lärarna och eleverna bäst. De har båda 

arbetat och satt sig in i olika metoder. Den lärare som arbetar utifrån det 

individualpsykologiska perspektivet framhåller dock att en anledning till att hon valt detta är 

att hon vill ha kontroll över att barnen lär sig. Hon är rädd för att tappa elever i ett friare 

arbetssätt. Den andra läraren som arbetar utifrån ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- 

och skrivsvårigheter uppger sin utbildning som anledning till att hon arbetar på detta sätt. Det 

är genom variationen av teorier och metoder hon fick på utbildningen som hon känner att hon 

har fått den trygghet att arbeta som hon gör.   

De två resterande yngre lärarna i vår undersökning nämner att de inte har haft något val. Det 

material som de använder i dag var det material som fanns på skolan när de började. Det finns 

inga pengar att köpa in nytt för. Den ekonomiska situationen på varje skola spelar således en 

roll i valet av arbetssätt och material samt antalet resurstimmar och detta är något som 

framkommit i vår undersökning. Varje skola väljer själv hur pengarna ska fördelas, vilket gör 

att lärarna inte alltid har ett val. Detta är något som vi inte tänkte på innan vi gjorde vår 

undersökning. Om man som ny lärare kommer till en skola som inte har råd att köpa det 

materialet man vill arbeta med anser vi att det är viktigt att ha en grund att stå på så att det 

finns möjligheter att omforma eller utveckla det material som man tvingas att arbeta med. 

Endast en av de yngre framhåller att hennes utbildning har spelat roll i valet av arbetssätt. 
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Tilläggas bör att hon läst till en extrakurs i svenskdidaktik 5p. De andra tre anser att 

utbildningen inte gett dem något.   

En fråga som vi ställde oss inledningsvis i vårt uppsatsarbete var hur vi skulle lära eleverna 

läsa och skriva. Efter att ha skrivit denna uppsats blir vårt svar på denna fråga att det kan vi 

inte. Vi som lärare kan inte lära eleverna att läsa och skriva, det är något som de måste göra 

själva. Vi ska däremot ge eleverna verktyg och skapa möjligheter så att de på bästa sätt kan 

lära sig vårt skrivna språk. Om detta betyder att utgångspunkten tas i ett 

individualpsykologiskt perspektiv eller i ett socialinteraktionisktiskt perspektiv spelar ingen 

roll anser vi. Det som däremot spelar roll är att arbetssättet passar eleven som ska lära sig läsa 

och skriva samt oss själva som lärare. För att kunna ge eleverna verktyg krävs, anser vi, att 

blivande grundskollärare får en teoretisk grund som varvas med praktik och även med vissa 

metodiska tips och idéer. Däremot har vi insett att utbildningen inte kan ge allt. Det framgår 

tydligt i vår undersökning att man som lärare utvecklas hela tiden genom fortbildningar och 

framförallt genom erfarenhet som man får genom kollegor och elever. Vi har också insett att 

man som nybliven lärare inte kan kunna allt från början. Den säkerhet och trygghet som de 

äldre lärarna visar är något de arbetat sig till. I vår undersökning har vi mött lärare som alla 

trots neddragningar och stora krav verkligen är engagerade och arbetar med stor entusiasm 

och glädje. Detta gör att vi verkligen ser fram emot att träffa vår första klass.  

Något som vi skulle vilja forska vidare om är hur lärarutbildningen skulle kunna förbättras. Vi 

skulle ha kunnat ta grundskollärarexamen utan att ha haft någon slags kunskap om läs- och 

skrivinlärning och därmed inte kunnat uppfylla styrdokumentens krav på lärare. Det skulle 

vara intressant att undersöka vad nyutexaminerade lärare tycker om sin utbildning, vad de 

som utbildar lärarna anser samt vad de som utformar utbildningen har för åsikter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Allmänna frågor 

Vad har du för utbildning?  

Hur/På vilket sätt arbetar du med läs- och skrivinlärningen i din klass? 

Vad börjar du med? 

Hur går du därefter till väga? 

Vad använder du dig av för material?   

Hur kommer det sig att du arbetar som du gör? 

Har du provat flera olika tillvägagångssätt? Vilka?  

Varför var de inte bra/bra?  

Hur kom det sig att du bytte metod- har synen ändrats genom fortbildning, nytt material?  

Har du haft användning av din utbildning vad gäller läs- och skrivinlärning? 

Om inte varför då tror du? 

Om du har det, på vilket sätt? 

Tror du att det är viktigt att läs- och skriv inlärnings undervisning finns med i 

lärarutbildningen? Varför? Varför inte? 

Vilka delar är i så fall viktigt att de finns med? 


