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Vi vill först och främst rikta ett stort tack till LTG–föreningen som bjöd in oss till tre trevliga 

kurstillfällen, vilka har motiverat oss till denna studie. En stor kram till våra respondenter, 

som tog emot oss med öppna armar, inspirerade och gav oss av sin tid samt alltid fanns till 

hands för att svara på våra frågor. 
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Abstract 
Syftet med detta arbeta var att belysa och diskutera Läsning på Talets Grund (LTG) som 
förhållningssätt och/eller metod i ett utbildningspolitiskt sammanhang över tid. Studien 
beskrivs olika synsätt på teorier kring läs- och skrivlärande samt en presentation av LTG. 
Vi har genomfört två intervjuer, samt gjort en textanalys av läroplanerna, Lärogrunden 
Lgr 69, Lgr 80 samt Läroplanen Lpo 94 ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv. 
  
Vi har kommit fram till att lärare som idag är inspirerade av LTG arbetar efter samma 
grundtankar som Leimar gjorde när hon startade upp sitt alternativ, där barnet är aktivt 
och skapande samt står i fokus för undervisningen. Vi kan även mot bakgrund av den 
behavioristiska teorin, som var rådande under Lgr 69, förstå motståndet till LTG och 
varför den då benämndes som metod. Idag då den sociokulturella teorin är den gällande i 
läroplanen kan LTG mer benämnas som ett förhållningssätt som nu även passar väl in 
med dagens syn på lärande.  
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1 Vikten av att kunna läsa och skriva 

Under vår utbildning har vi studerat många texter där forskare lägger stor vikt vid att 

kunna läsa och skriva. Kerstin Bergöö & Anette Ewald (2003) samt Olga Dysthe (1996) 

hävdar att en förutsättning för social och personlig utveckling är att kunna kommunicera 

med andra människor. Dysthe poängterar att självtilliten ökar ju större erfarenhet som 

skapas inom läs- och skrivlärande. Om barn får tillgång att skapa denna självtillit och 

erfarenhet så kan de se sig själva som ”deltagare istället för åskådare” (s.210) i det 

skriftliga samhället. Även Ingvar Lundberg (1984) och Roger Säljö (1997) betonar hur 

viktigt det är att ha tillgång till ett bra skriftspråk. De menar att informationssamhället 

idag kräver stora kunskaper i läs- och skrivkunnighet av varje individ. Att kunna skapa 

denna förutsättning för barnen är enligt oss ett av våra viktigaste mål som lärare.  

1.1 Motiv till vår studie 

Nu för tiden talas det vanligtvis om syntetiska och analytiska metoder när det gäller läs- 

och skrivinlärning. Syntetiska metoder för läs- och skrivinlärning innebär enligt Säljö 

(1997) att barnen startar sin läs- och skrivprocess nerifrån och upp. Det vill säga barnen 

utgår från de mindre delarna, ljudar bokstäverna, för att sedan foga samman dessa till 

helheter och ett innehåll. Hans Åkerblom (1993) anser att läsundervisningen enligt de 

syntetiska metoderna börjar med formen och med korta ord som inte har någon större 

koppling till varandra. 

 

Enligt Säljö (1997) innebär ett analytiskt synsätt av läs- och skrivinlärning däremot, att 

språket bildlikt går uppifrån och ner och utgår från helheten. Det vill säga det 

meningsfulla yttrandet är utgångspunkten vilket bryts ner till mindre delar. Dessa delar 

blir igenkända som enskilda element för barnen, närmare bestämt bokstäver och 

bokstavskombinationer. Helheten kan vara ett ord, en mening eller en text. Karin Jönsson 

(2005), doktorand vid Lunds universitet och förespråkare för de analytiska metoderna, 

hävdar att i undervisningen är innehållet det väsentliga medan formen är av sekundär 

betydelse.  

 

När vi gick i skolan användes syntetiska metoder vid läs- och skrivinlärning. Idag har 

pendeln svängt och de metoder som är aktuella i pedagogiska sammanhang är de 

analytiska. Som blivande lärare är det dock svårt att veta vilket ställningstagande man ska 
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ta. För oss finns det två vägar. Den säkra vägen, med det syntetiska synsättet, som vi 

själva har lärt oss och som känns trygg och inarbetad i skolans värld. Eller det analytiska 

synsättet som idag känns som aktuellt, men för oss fortfarande är oklart och diffust. 

  

Vår intention från början var att jämföra det syntetiska och det analytiska synsättet, men 

vi har dock insett att den studien skulle ha blivit alltför omfattande. Vi valde därför att 

endast belysa det analytiska synsättet. Men då vi satt oss in i detta synsätt insåg vi att 

även denna studie skulle kunna bli för stor, eftersom synsättet möjliggör flera olika 

metoder och/eller förhållningssätt. Eftersom vi ville lära känna en metod och/eller 

förhållningssätt lite mer ingående blev vi tvungna att göra ytterligare avgränsningar och 

vi bestämde oss då för LTG.  

 

Anledningen till vårt val var att vi fann LTG mest tilltalande och intressant samt att vi 

anser att läroplanen idag överensstämmer med LTGs förhållningssätt och tankar. 

Ytterligare en orsak till vårt val var att det fanns och fortfarande finns en diskussion om 

huruvida LTG är ett förhållningssätt och/eller en metod och att vi väldigt gärna skulle 

vilja förstå vad skillnaden är i att benämna LTG som metod eller förhållningssätt. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Vårt syfte är att belysa och diskutera LTG som förhållningssätt och/eller metod i ett 

utbildningspolitiskt sammanhang över tid. Till vårt syfte vill vi koppla följande 

forskningsfrågor: 

 

• Hur förhåller sig Ulrika Leimars grundtankar till den syn på lärande i allmänhet 

och på läs- och skrivlärande i synnerhet som kommer till uttryck i olika 

styrdokument under LTGs tid?  

• Hur uppfattar ett par LTG-inspirerade lärare att de utvecklat sin läs- och 

skrivundervisning över tid? 
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1.3 Disposition 

Första kapitlet ger läsaren en inblick i det valda ämnet, genom en bakgrundsbeskrivning. 

Denna utmynnar i vårt syfte som i sin tur leder fram till våra forskningsfrågor. 

 

I andra kapitlet ger vi läsaren en klarare bild av LTG genom presentation av LTGs 

upptakt, dess faser och arbetsstruktur samt hur Leimars grundtankar såg ut.  

 

Tredje kapitlet tar upp olika teorier om lärande. Vi behandlar den behavioristiska, den 

konstruktivistiska och den sociokulturella teorin om lärande, samt det 

socialinteraktionistiska perspektivet på läs- och skrivlärande. Detta för att få en större 

förståelse för läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 som tas upp i kapitel fem.  

 

I fjärde kapitlet behandlar vi de metodologiska val som ligger till grund för vår studie. Vi 

går här igenom hur vi gått tillväga vid vår datainsamling, textanalys och intervjuer. 

 

Femte kapitlet presenterar resultatet av vår textanalys av läroplanerna, Lgr 69, Lgr 80 och 

Lpo 94 ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv med avseende på synen på läraren och 

eleven, synen på undervisningen och synen på samspel. 

 

I sjätte kapitlet redogör vi för resultatet av de intervjuer vi gjort med två LTG - 

inspirerade lärare. Detta för att vi ska kunna ge läsaren en bild av hur LTG arbetet har 

förändrats över tid. 

 

I kapitel sju diskuterar vi våra resultat i relation till vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Vi avslutar detta kapitel med att ge förslag till fortsatt forskning inom detta område.  
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2 LTG en presentation 

Det finns ett antal författare som skrivit om LTG som metod och förhållningssätt. Vi har 

bland annat studerat Eva Längsjö & Ingegärd Nilssons (2005) bok Att möta och erövra 

skriftspråket. Om läs- och lärande förr och nu. Där de bland annat diskuterar processen 

med att kunna erövra skriftspråket. Vidare diskuterar de vikten av att inneha 

grundläggande kunskaper i att läsa och skriva för att kunna vara delaktig i dagens 

samhälle. De tar även upp olika teorier, synsätt och metoder som kan användas vid läs- 

och skrivinlärning.  

 

Vi har även studerat Kajsa Falkners (2003) forskningsrapport Lärare på väg mot den 

tredje moderniteten? Falkner beskriver i sin rapport LTGs historia samt jämför och 

analyserar lärares förhållningssätt i relation teori och praktik.  

 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för tillkomsten av Leimars förhållningssätt LTG. 

Hur LTG kom till, vilka grundtankar som fanns och hur LTGs arbete med faserna såg ut, 

detta gör vi med Leimars bok LTG - Läsning på talets grund som utgångspunkt. 

2.1 Upptakten  

När Leimar i slutet av 1960–talet arbetade med att utveckla LMN–projektet (Låg– 

Mellanstadiets Naturvetenskap), ett laborativt, naturvetenskapligt undervisningsprogram, 

insåg hon vikten av att låta barn laborera samt undersöka i sitt lärande. Utifrån sina 

erfarenheter av hur arbetet inom det naturvetenskapliga området gick till, kom hon till 

insikt om att detta arbetssätt även kan överföras till arbete med språk (Falkner 2003). Hon 

ställde sig då frågande till den traditionella läsundervisningen vilken hon kände ett stort 

missnöje med. Leimar ansåg att den inte var tillräckligt verklighetsanknuten och 

stimulerande för barnen (Längsjö & Nilsson 2005).  

 

Samtidigt som Leimar arbetade med LMN-projektet kom hon i kontakt med och blev 

inspirerad av Jerome S. Bruners forskning om undervisningsprocessen. Han menar att 

läraren bör utgå från barnens sätt att se på världen samt vilken nivå barnen har uppnått i 

sitt tänkande. Detta för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen och 

kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Bruner betonar betydelsen av att läraren framhäver 
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nyttan med kunskapen, det vill säga att barnen inser och förstår innebörden av det de lär 

sig och hur de kan använda sig av kunskapen även i andra sammanhang. Bruner menar att 

detta leder till intellektuell stimulans för barnen (Bruner 1970).   

  

Leimar inspirerades även av den engelske språkpsykologen Basil Bernsteins1 teorier om 

den sociala miljöns betydelse för språkutveckling. Han menar att barn har olika 

förutsättningar beroende på vilken miljö de kommer ifrån,. Utifrån denna teori framhåller 

Leimar dialogens betydelse. När läraren samtalar med barnen får denne en större insikt 

och kunskap om var varje individ befinner sig i sin språkliga utveckling. Med hjälp av 

denna kunskap kan läraren strukturera upp och anpassa undervisningen efter varje barns 

kunskapsnivå (Falkner 2003).  

 

I slutet av 1960-talet fick Leimar möjlighet att pröva de idéer som hon tidigare fått 

inspiration till genom LMN-projektet. Utifrån dessa idéer utvecklade hon LTG, dock 

ville Leimar inte förkasta andra metoder med LTG, utan hon ville istället utveckla 

ytterligare ett alternativ. Hon kom att benämna detta alternativ som både ett 

förhållningssätt och som en metod. Leimar föredrog dock själv att se LTG som ett 

förhållningssätt, då hon fann en fara med att benämna LTG som metod. Detta skulle 

kunna innebära att lärare behandlade metoden som en mer detaljerad handbok, på hur 

man gör, istället för att fokusera på metodens grundtankar (Falkner 2003). Även Längsjö 

& Nilsson (2005) påpekar att man bör betrakta LTG som ett förhållningssätt och inte en 

metod. De menar att ”när man ‘förminskar’ till metod uppstår risk för teknifiering och ett 

alltför ytligt sätt att förstå och tillämpa utan att ha satt sig in i tänkandet” (s.127).  

 

Leimar poängterade att det viktigaste med förhållningssättet är att läraren utgår från 

grundtankarna i filosofin. Hon insåg dock att en viss struktur behövs för att få en lyckad 

arbetsgång. Trots viss struktur ville Leimar att det skulle finnas en stor frihet och 

öppenhet för hur man kunde gå tillväga. 

                                                 
1 Basil Bernstein beskrev på 60-talet i sin språkforskning ”den begränsade- och den utvecklade koden”. (i Leimar 
1974). 
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2.2 Leimars grundtankar med LTG 

När Leimar utvecklade LTG var hennes grundtanke att barnen skulle vara i centrum för 

det pedagogiska arbetet. Hon såg på barnen som aktiva, nyfika och intresserade och hon 

ville ta tillvara på barns lek, kreativitet och intresse. Den pedagogiska idén var att 

stimulera barnen att utveckla en upptäckande och laborativ attityd. Detta skulle hjälpa 

dem att göra de upptäckter som behövs och att de själva skulle inse värdet av varför de 

ska utveckla sin förmåga att tala, läsa och skriva (Leimar 1974). Leimar menar att man 

inte kan lära barn att läsa och skriva men man kan skapa möjligheter för dem så att de 

kan utveckla dessa färdigheter (Falkner 2003). Även Säljö (2000) påpekar vikten av 

stimulans, då många barn känner att de lär sig läsa och skriva för att skolan vill det, inte 

för att de själva i slutänden ser någon nytta av kunnandet. Han menar vidare att det är 

skolans uppgift att få barnen att förstå vikten av att få denna kunskap.  

 

LTG-undervisningen ska utgå ifrån barnens gemensamma upplevelser och erfarenheter, 

där lärare och barn samtalar om och upptäcker nya ord i angelägna sammanhang. 

Samtidigt utgör elevernas eget talspråk det stoff de får arbeta med vid läsinlärning. 

Barnen får från första början klart för sig att text är nedskrivet tal, att den betyder något. 

Det är viktigt att eleven upptäcker sambandet mellan ljud och bokstäver. Leimar (1974) 

definierar sitt förhållningssätt i boken LTG - Läsning på Talets Grund,  
LTG är individuell läsinlärning, utgående från och växelverkande med barnets egna upplevelser och 
barnets tänkande, så som det kommer till uttryck i dess tal (s. 64).  

 

Leimar anser att det är av stor betydelse att undervisningen ligger så nära barnens 

kunskapsnivå som möjligt. Därför är det viktigt att använda sig av barnens eget språk, så 

som de uttrycker sig i talet och som är meningsfulla ord för dem. Är arbetet på för hög 

nivå eller bortom barnens erfarenhet och förståelse, är det inte säkert att barnen kan ta till 

sig och konstruera kunskapen eller ens finner den väsentlig. Av den orsaken är det viktigt 

att undervisningen knyter an till barnens intresse. Meningsfullhet är därför också en av 

LTGs grundtankar (Leimar 1974).  

 

Ytterligare en central grundtanke i LTG är samspelets betydelse. En grupp har 

tillsammans ett bredare kunnande, en större och rikare erfarenhet än vad en enskild 

individ har och genom samspel utökas därför varje individs möjlighet till kunskap. 

Genom samspel med läraren, vilken har en djupare förståelse och erfarenhet, utvecklar 
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barnen sin begreppsvärld och sitt språkande. Lärarens uppgift blir därmed att uppmuntra, 

samtala, ge impulser samt att handleda och att skapa bra och stimulerande miljöer. I dessa 

miljöer ska barnen få stor frihet för att kunna undersöka och laborera, samtidigt som fasta 

rutiner är ett återkommande inslag. Lärarens roll är inte att undervisa utan att handleda 

och tillsammans arbeta med barnen (Leimar 1974).   

2.3 LTGs faser och arbetsstruktur enligt Leimar 

För att uppnå en viss struktur utarbetade Leimar en arbetsgång som är konsekvent i sitt 

förhållningssätt. Denna arbetsgång består av fem faser: 

 samtalsfasen  

 dikteringsfasen  

 laborationsfasen  

 återläsningsfasen 

 efterbehandlingsfasen.  

 

Beskrivningarna  av dessa faser är hämtade från Leimars bok LTG - läsning på talets 

grund (1973). 

 

När det inom LTG startas upp ett nytt tema, börjar man med samtalsfasen. I denna fas 

utgår gruppen, det vill säga läraren och barnen, från en gemensam situation som de 

nyligen upplevt. Gruppen leker, samtalar och diskuterar om de nya insikterna och de 

kunskaper de fått. Därmed utvecklar barnen tillsammans begreppsbildning och ordförråd. 

Genom detta samarbete utvecklar de sina språkliga kompetenser. 

 

I dikteringsfasen som kommer härnäst, är samtalet utgångspunkten. Gruppen skapar 

tillsammans en text som bygger på barnens tal och nyfunna insikter samt erfarenheter. 

När en ny text skapas är det hela gruppen som formulerar och godkänner det som ska 

textas. Läraren skriver ner meningarna på ett stort blädderblock, samtidigt som barnen 

ljudar orden. Genom att genomföra undervisningen på detta sätt får barnen ”möjlighet att 

efter egen förmåga iaktta och undersöka sambandet mellan det talande ljudet och det 

skrivna tecknet” (Leimar 1973, s.90).  

 

I tredje fasen, laborationsfasen, upptäcker och utforskar barnen de mindre delarna i den 
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större texten. Gruppen går gemensamt igenom, läser och laborerar med den färdigskrivna 

texten ett flertal gånger för att texten ska bli välkänd för barnen. Vissa barn läser 

verkligen, medan andra "läser" ur minnet. Vid laborationen innebär det att barnen både i 

grupp och sedan enskilt arbetar med olika uppgifter. 

 

 I återläsningsfasen ligger fokus på den individuella läsningen. Varje barn arbetar utifrån 

sin egen nivå. Läraren går individuellt igenom och läser texten enskilt med alla barn. I 

denna genomgång får läraren en överblick på vad barnen kan. För att arbeta vidare med 

de ord och begrepp som barnen känner igen skrivs de ner och barnen arbetar med dessa i 

efterarbetningsfasen. Dessa ord samlas i en ordsamlingslåda, vilket synliggör för barnen 

vad de lärt sig. Fördelen med denna arbetsgång är enligt Leimar (1973), att gruppen som 

helhet har ett större ordförråd än det enskilda barnet. För barnen innebär detta att de kan 

befinna sig på olika kunskapsnivåer gentemot klasskamraterna men ändå tillföra och 

känna delaktighet i gruppen.  
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3 Olika teorier om lärande 

För att förankra vår studie kommer vi i detta kapitel att redogöra för de teorier som vi 

anser nödvändiga och relevanta för att få en helhetsbild av vårt område. I kapitlet 

kommer vi att kort redogöra för den behavioristiska, den konstruktivistiska och den 

sociokulturella teorin om lärande. Detta gör vi för att få en större förståelse för 

läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 som tas upp i kapitel fem. Vi avslutar sedan 

kapitlet med en presentation av det socialinteraktionistiska perspektivet. 

3.1 Behavioristisk teori  

John Watson (1849–1936) anses vara behaviorismens grundare (Anders Arnqvist 1993). 

Den behavioristiska teorin inriktar sig på det som kan observeras, det som forskaren kan 

uttala sig om, det yttre beteendet. De inre aspekterna tar teorin avstånd ifrån helt och 

hållet då det inte går att observera tankar, drömmar och känslor. B. F Skinner (1904-

1990) är den mest kända förespråkaren för de behavioristiska teorierna. Han blev 

uppmärksammad för sin teori om förstärkning, vilken innebär att läraren använder sig av 

respons och förstärkning. I skolan kan detta ses när barnet får beröm för en rätt utförd 

handling, ett bra/rätt svar eller något annat som vinner lärarens gillande. När detta sker 

kan då någon form av beröm delas ut som till exempel en guldstjärna i skrivboken 

(Rigmor Lindö 2002). 

  

Enligt behaviorismen kan människan vid sin födelse betecknas som ett oskrivet blad och 

kan därför genom gynnsam påverkan och stimulering lära sig vad som helst. Dysthe 

(1996) hävdar att läraren får ta ett stort ansvar när det tomma bladet ska matas med 

kunskap. När hon beskriver den behavioristiska inlärningsteorin utifrån skolans värld, 

förklarar hon att eleverna först ska lära sig de grundläggande kunskaperna för att sedan få 

börja tänka själva och reflektera fritt. Dysthe menar vidare att undervisningen består av 

färdighetsträning, där det viktigaste är hur barnen gör snarare än att de får förståelse för 

det som görs. Åkerblom (1993) som är motståndare till detta synsätt, menar att denna 

kunskap förmedlas av läraren i en förväg bestämd ordning och eleven anses som en 

passiv mottagare.  
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I läsundervisningen utgår man från de syntetiska metoderna, det vill säga från del till 

helhet. Lästekniken betonas före läsförståelsen, då behaviorister anser att den kommer av 

sig själv. Åkerblom (1993) menar att det lätt kan bli en mekanisk inlärning som kan ge en 

otillfredsställande innehållsuppfattning och dålig läsförståelse. 

3.2 Konstruktivistisk teori  

Jean Piaget (1896–1980) är den mest kända forskaren inom den konstruktivistiska teorin. 

Han betonar arvets betydelse för barnens språkutveckling som handlar om individens 

kognitiva utveckling i olika faser/steg. I centrum för den konstruktivistiska teorin anses 

det att varje individ konstruerar och bearbetar sin egen kunskap. Denna konstruktion och 

kunskapsprocess, adaptationsprocessen, är en stor och viktig del i Piagets teori. Denna 

process innebär att människan anpassar sig till omgivningen. Processen innehåller både 

assimilation och ackommodation. Det förstnämnda innebär att människan anpassar 

omgivningen till sig, vilket är en inåtgående process. Människan använder sina tidigare 

erfarenheter och existerande tankevärld för att kunna förstå och ta till sig omvärlden. Hos 

barnen kan leken ses som en assimilation, där saker och ting får en annan innebörd för 

barnen, än den får för vuxna. Ackommodation däremot, innebär att människan anpassar 

sig själv till omgivningen, en utåtgående process. Människan skapar där struktur i sitt 

tänkande, detta utifrån den information den fått. I barnens värld sker denna process när de 

leker rollekar och imiterar andra, det kan ses när de ska leka mamma och då de måste inta 

mammans roll och tänkande. Vid assimilation ökar den kvantitativa tillväxten av kunskap 

och vid ackommodation inträffar en kvalitativ omstrukturering av kunskapen (Arnqvist 

1993). 

 

Konstruktivistisk teori ser lärande som en process, där barnen tar emot ny information 

och tillfogar den med det de redan vet, som de i sin tur gör om till ny förståelse. När 

individen upplever något genom sina sinnen, förstår den och tar till sig upplevelsen 

utifrån sina tidigare upplevelser. Detta innebär att kunskapen konstrueras och skapas på 

nytt av varje enskild individ. Kunskapen kommer då att variera, beroende på vem det är 

som lär sig, eftersom varje individ har olika förkunskaper och grunder som sedan vävs 

samman med den nyvunna kunskapen (Arnqvist 1993, Åkerblom 1993).  
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Enligt Lindö (2002) sker läsinlärningen analytiskt i det konstruktivistiska synsättet. Det 

betyder att man startar från helheten där eleverna börjar med att möta en meningsfull text. 

Därefter går de in i delarna: meningar, ord och bokstäver, för att slutligen komma tillbaks 

till helheten. Hon menar vidare att individens egen verklighet ska vara utgångspunkt för 

eleven i undervisningen, detta för att få till stånd ett meningsfullt lärande. Nu ses läraren 

som en stöttande handledare som istället hjälper eleverna att söka kunskap. Samtidigt så 

betonas först och främst förståelsen. Dysthe (1996) menar att ”Utifrån konstruktivistiskt 

perspektiv ses tänkandet gå före eller samtidigt med faktainlärningen” (s. 48). Stor vikt 

läggs även inom den konstruktivistiska teorin vid att eleven ses som kreativ, aktiv och 

självständig och att läraren tar vara på och knyter an till barnens egna språk och 

erfarenheter (Åkerblom 1993).  

 

Jämförs den behavioristernas kunskapssyn med den konstruktivistiska, så ses inlärning i 

den konstruktivistiska som en process, där individen tar emot information och sedan själv 

konstruerar kunskap på olika sätt. I den behavioristiska teorin ses inlärning som ett 

passivt mottagande av utportionerad kunskap (från läraren).  

3.3 Sociokulturell teori  

En sociokulturell teori betonar att människans tänkande och möjlighet att lära sig 

påverkas av den miljö och sammanhang denne befinner sig i. Lev Vygotskij (1896-1934) 

anses vara den sociokulturella teorins fader. Han menar att människan utifrån samspel 

med andra mer kompetenta skapar förståelse för omvärlden. Vygotskijs lägger alltså stor 

vikt på samspelets roll och menar att lärandet är en social företeelse (Arnqvist 1993, 

Dysthe 1996, Wood 1992). Enligt Dysthe (1996) hade Vygotskij en dialektisk syn på 

utveckling ”Man kan inte lära sig utan att utvecklas och man kan inte utvecklas utan att 

lära sig” (s. 54). Lärandeprocessen i den sociokulturella teorin lägger också stor vikt vid 

språket. Lindö (2002) beskriver att ”språkandet och lärandet är invävt i ett socialt 

sammanhang och människan förstås som en del av sin kultur och sin historia” (s.17). 

Säljö (2002) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv blir man aldrig fullärd vad det 

gäller kunskaper i läsning och skrivning. Han fortsätter vidare och undrar om man 

någonsin kommer att behärska språket i alla dess varianter.  
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3.3.1 Socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande 

Det socialinteraktionistiska perspektivet inom läs- och skrivlärande kom som en reaktion 

mot det individualpsykologiska perspektivet, vilken grundar sig i den behavioristiska 

teorin.  
Ett socialinteraktionistiskt perspektiv försöker visa att de sociala sammanhang där vi lever får 
avgörande betydelse för vad och hur vi läser, skriver och lär (Säljö 1997, s.110). 

 

Inom det socialinteraktionistiska perspektivet poängteras de kommunikativa och sociala 

aspekterna i lärarsammanhang. Perspektivet lägger betoning på interaktion mellan individ 

och omgivning. Caroline Liberg (1993) och Ragnhild Söderbergh (i Bergöö, Jönsson & 

Nilsson 1997) poängterar samspelets betydelse och menar att individen utvecklar sig och 

sin kommunikativa förmåga tillsammans med andra individer. Även Dysthe (1995) 

menar att man bör se ”det sociala samspelet som en viktig del av själva 

inlärningsprocessen” (s. 49).  

 

Gunilla Ladberg (2000) anser som Söderbergh att barnens språkliga kompetens utvecklas 

när de använder språket. Detta sker då de är aktiva, det vill säga när de lyssnar, prövar 

och använder ord och begrepp. Säljö (1997) betonar att en förutsättning för god läs- och 

skrivutveckling, är interaktionen mellan de skrivna texterna och individerna. Han anser 

att ”barns vägar in i skriftspråket bestäms av hur deras nära omgivning–hemma och i 

förskolan och skolan–förhåller sig till språk” (s.127). Vidare menar Säljö att det är av stor 

vikt att barnen får en positiv förebild och att de tillsammans med äldre, som besitter 

större kunskap och erfarenhet, kan utveckla sitt språkande.   

 

Enligt David Wood (1992) introducerade Vygotskij tanken om att barns utveckling sker i 

samspel med dess omgivning, i större omfattning än att det är en självständig individuell 

process. Vygotskij ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och 

prestation. I första hand uppmärksammar han skillnaden mellan vad barn kan lära sig på 

egen hand och vad de behöver hjälp med av en vuxen.  
 

Både formell och informell undervisning – i många olika sociala sammanhang och tillsammans med 
mer kunniga och erfarna kamrater, vuxna, släktingar eller lärare – är alltså navet för den kulturella 
kunskapsöverföringen (a.a. 35). 
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Vygotskij menar följaktligen att intelligensen inte bara påverkas av biologiska 

förutsättningar utan även av sociala faktorer. Barn kan befinna sig på olika nivåer, dels på 

sin faktiska utvecklingsnivå, där de lär sig av egen kraft, eller på sin potentiella nivå, där 

de får hjälp av och blir sporrade av vuxna (Wood 1992). Lindö (2002) hävdar att 

Vygotskij menar ”samspelet mellan barnet och den vuxne är centralt för 

begreppsutvecklingens drivkraft” (s.45). Genom samtal och samspel får läraren en inblick 

i var barnet befinner sig i sin kunskaps- och begreppsutveckling och kan därmed lägga 

upp en undervisning som är anpassad till och som utgår från barnet, detta för att barnet 

ska kunna utvecklas i sitt lärande. Christina Björn (1996) menar att Vygotskij benämner 

området där samspel sker som den proximala utvecklingszonen. Han hävdar att denna zon 

skapas av barn i lek men även i andra naturligt sociala sammanhang.  

 
Den typ av lärande som tanken om ett proximalt utvecklingsområde bygger på är ju att den lärande 
själv är aktivt engagerad i en problemlösningsprocess med någon som på vissa områden kan lite mer 
och vars kunskap den lärande ser som relevant för uppgiften och på så sätt stimuleras att själv 
utveckla (s.19).  

 

Vygotskij anser att eftersom läraren har större kompetens än barnen så bör denne därför 

handleda och samspela med barnen så att de aktivt kan utveckla sina kunskaper. Liberg 

(1993) menar också, då den vuxne läser, talar och skriver på den nivå som ligger på 

samma eller strax över barnens, så skapas och utvecklas ett lärande som är meningsfullt 

för barnen.  

 

Dysthe (1995), Lindö (2002) och Söderberg (i Bergöö, Jönsson & Nilsson 1997) anser att 

barn och unga får ett aktivare språk i ett ”flerstämmigt klassrum” där alla kommer till tals 

och lyssnar samt att barnen på ett positivt sätt kan inspirera och påverka varandra. ”Det är 

i språkandet som kunskapen blir till” (Lindö 2002, s. 20). Undervisningen bör enligt 

Söderberg ske i verkliga situationer där arbetet sker med sådant som lockar och 

intresserar barnen, så att det blir ett meningsfullt sammanhang för dem. 

 

Liberg (1993) menar att talspråket (lyssnande och talande) och skriftspråket (läsande och 

skrivande) är ömsesidiga aktiviteter som förstärker varandra. Den grund som finns i det 

ena språket kan även förstärka grunden i det andra språket. Genom talspråk kan barnen 

lära känna skriftspråkets former och grammatik. Skolverket (2000) beskriver just 

detsamma och framhåller att undervisningen inte ska skilja dessa två språk åt, utan se 
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dem som två sidor av ett mynt. Liberg (1993) menar också att barn genom att använda 

skriftspråket även utvecklar sin talspråkliga förmåga. Vid lek, samtal och diskussion lär 

de sig tillsammans att kommunicera både muntligt och skriftligt på olika sätt och därmed 

utvecklar de också sitt språkande. Då lär de sig inte bara formen utan även hur språket 

hänger ihop, är uppbyggt och används. Längsjö & Nilsson (2005) menar att det inte 

”längre är givet att läsa föregår skriva eller att läsa och skriva är skilda aktiviteter utan 

dessa går hand i hand. Skolan tar alltmer sin utgångspunkt i barns spontana sätt att ta sig 

an skriftspråket”(s.85). 
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4 Metod 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för hur vi har gått tillväga i denna studie vad det 

gäller insamling och analys av data. För att uppnå vårt syfte och kunna besvara våra 

forskningsfrågor har vi valt att samla data på två sätt. Det ena sättet baseras på intervjuer 

av två LTG-förespråkare. Det andra sättet baseras på textanalyser ur ett lärandeperspektiv 

av läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 samt kursplaner i svenska. Genom att vi så 

detaljerat beskriver och argumenterar för våra val anser vi att trovärdigheten i vår studie 

ökar.  

4.1 Kvantitativ–Kvalitativ metod?  

För att skaffa sig vetenskaplig kunskap krävs vetenskapliga metoder. De kan vara av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. Vilken av dessa metoder som används beror på vilka 

forskningsfrågor som ställs i studien (Steinar Kvale 1997).  

 

Vid användning av den kvantitativa metoden ska materialet vara av numerisk eller 

kvantifierbar karaktär, där avsikten är att studera mängden av ett fenomen. Denna typ av 

data kräver någon form av standardisering för att möjliggöra  analyser med hjälp av 

diagram, tabeller samt med olika typer av statistiska mått och samband (Bengt Starrin & 

Barbro Renck 1996). Fördelen med en kvantitativ metod är, som också Starrin (1994) 

hävdar, att den är objektiv och relativt neutral vid personliga upplevelser.  Ett alternativ 

till intervju är enkät. En enkät är utformad med strukturerade frågor vilket innebär att 

respondenten får mindre öppenhet och flexibilitet till sina svar. Frågeställningarna skulle 

i vårt fall ha utgått från våra forskningsfrågor. Målgruppen av denna enkät skulle vara 

medlemmarna i LTG-föreningen. 

  

Den kvalitativa ansatsen undersöker däremot kvaliteten, det vill säga egenskapen eller 

karaktären samt beskaffenheten hos en företeelse. Genom metoden kan man beskriva 

komplicerade fenomen och processer, och framför allt närma sig en förståelse av 

mänskligt beteende. Metoden är en djupstudie och begränsas ofta till ett fåtal individer 

(Kvale 1997). 
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För vårt forskningssyfte finner vi att en kvalitativ ansats är den mest lämpliga. Styrkan 

med den kvalitativa metoden är den djupare och mer beskrivande kunskap som erhålls 

vid datainsamlingen inom området. Genom att använda denna metod får vi en mer 

berikande förståelse för LTG (Kvale 1997). Vi anser att enkätmetoden inte ger lika 

detaljerad och djup information som vi eftersträvar i vårt forskningssyfte. Den 

information som vi söker anser vi inte kan beskrivas med hjälp av kvantitativa 

beräkningar som den kvantitativa metoden bygger på. I en kvantitativ metod kan man få 

problem med sina slutsatser om svarsfrekvensen blir alltför låg. Detta problem undviker 

vi genom att använda en kvalitativ metod.  

4.2 Textanalys 

Vi är medvetna om att textanalysen får förhållandevis liten del i metodavsnittet relaterat 

till hur stor del den får i studien. Detta på grund av att vi från början av studien inte 

ämnade göra en större textanalys av läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. De skulle 

enbart finnas med som stöd och komplement till studien. Denna analys växte dock i 

betydelse under studiens gång och den har till slut fått en stor plats i vår studie, genom att 

vi lagt en grund för den i en av våra två forskningsfrågor. 

 

Att läsa och tolka en text kan göras på många olika sätt. Detta beroende på vem det är 

som är läsare, vilket intresse som finns bakom läsningen och vilka värderingar man har 

på texten. Olika tolkningar av texten kan således åstadkommas beroende på vilket syfte 

läsaren har med sin läsning av texten (Ulrika Tornberg 2000). 

 

Vi har valt att göra en textanalys på valda delar av läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 

94 ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Detta för att lättare kunna jämföra 

styrdokumenten med Leimars socialinteraktionistiska syn på skriftspråksutveckling. Vi är 

medvetna om att vårt pragmatiska förhållningssätt innebär att de tolkningar vi gör av 

dessa läroplaner förmodligen inte skulle ha sett likadana ut om vi tittat ur ett annat 

perspektiv eller om någon annan hade utfört dem.  

4.2.1 Urval av texter och fokus för analys 

Vi har valt läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94 och deras kursplaner i svenska för 

att kunna göra en jämförelse av hur synen på lärare, elev, undervisning och samspel 

eventuellt förändrats över tid och för att försöka finna uttryck för en/flera underliggande 
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teorier på lärande under den tid då LTG existerat som fenomen. Vi har valt att göra denna 

jämförelse ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv då vi anser att LTG som företeelse 

kan ses ur detta perspektiv. För oss blev det därför självklart och intressant att se de 

eventuella förändringarna ur just detta perspektiv. Därav den pragmatiska 

utgångspunkten för analysen. 

 

Fokus för vår textanalys är synen på lärande. Det vill säga hur läroplanerna, Lgr 69, Lgr 

80 och Lpo 94 belyser synen på lärare, elev, undervisning och samspelet ur ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv.   

4.3 Kvalitativ intervju 

Som en del i vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som metod för 

datainsamling. Utifrån data som vi förvärvat under intervjuerna kommer vi att redovisa 

väsentliga delar som är relevanta utifrån forskningsfrågan, hur uppfattar ett par LTG-

inspirerade lärare att de utvecklat sin läs- och skrivundervisning över tid? 

 

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

för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (s. 

70). Han hävdar att genom intervjuer kan en mera personlig känsla erhållas, då 

respondenterna förmedlar sin situation med egna ord samt visar sitt ställningstagande på 

ett mer öppet sätt. Martyn Denscombe (2000) och Annika Lantz (1993) anser liksom 

Kvale (1997) att en sådan intervju inte är slumpartad utan en arrangerad företeelse. 

Samtalet genomförs med ett speciellt syfte och innehåll.  

 

Forskningsintervjun grundar sig i ett samspel där parterna tillsammans konstruerar 

kunskap om ett gemensamt intresse. Vi instämmer med Denscombe (2000) att ”intervjuer 

är särskilt lämpade för att producera djupgående och detaljerade data” (s.161) och vi 

anser att intervju därmed är den mest passande metoden för en av våra forskningsfrågor. 

Med intervjuer kan vi följa upp svaren och samtidigt ha flexibiliteten att styra och 

utveckla intervjufrågorna under samtalets gång. Otydliga svar kan vi dessutom klarläggas 

vid intervjun. 
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Vi är medvetna om att detta är en liten studie och kan därför inte göra några 

generaliseringar utifrån resultatet. Denscombe (2000), Lantz (1993) och Starrin (1994) 

poängterar ändå att om urvalet i en studie är litet, så kan ändå resultatet vara giltigt, för 

att öka kunskapen inom området. 

 

Vid en mer omfattande studie hade vi kunnat komplettera med observation. Detta för att 

se om den uppfattning vi fått utifrån respondentens svar överrensstämmer med de 

faktiska förhållandena i skolan.  

4.3.1 Intervjuform 

En intervju kan variera i sin uppbyggnad, den kan vara strukturerad, halvstrukturerad och 

ostrukturerad. De skiljer sig från varandra när det gäller omfattningen av öppenhet och 

strukturering. Detta innebär att intervjuaren bestämmer svarens natur och hur långa svar 

den intervjuade tillåts ha (Denscombe 2000, Kvale 1997 & Lantz 1993).  

 

Vi har i vår studie använt oss av den halvstrukturerade intervjun. Vi valde denna 

intervjuform för att kunna styra respondenterna till att hålla sig inom vårt tänkta område. 

Samtidigt ville vi kunna ge öppenhet för mer detaljerade svar från respondenterna (Kvale 

1997). Kvale beskriver strukturen som varken öppen eller bestämd. Han anser att det ska 

finnas både teman och relevanta frågor i strukturen. Ordningen på frågorna har inte så 

stor betydelse utan kan kastas om under intervjuns gång. Denscombe (2000) menar att 

den halvstrukturerade intervjun karakteriseras av ”att låta den intervjuade utveckla sina 

idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp” (s.135). Med detta 

anser han att tyngdpunkten med denna intervjuform är öppna svar och att respondenten 

kan utveckla sina uppfattningar.  

4.3.2 Intervjuguide 

För att få så berikande och givande data som möjligt vid intervjutillfällena förberedde vi 

oss väl. Detta skedde genom att vi tog del av litteratur och forskning om LTG. Dessutom 

tog vi kontakt med LTG-föreningen och genom dem blev vi inbjudna till tre 

kurstillfällen, vilket gav oss ytterligare fördjupning inom området. Utifrån detta 

utformade vi en intervjuguide. Enligt Kvale (1997) är intervjuguide ett bra och 

strukturerat tillvägagångssätt för en intervju. Han poängterar att en sådan bör innehålla 

tematiska frågor, det vill säga, att frågorna behandlar det tänkta området och det som vi 
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vill få svar på. Den ska även innehålla dynamiska frågor, som i första hand ska stimulera 

till ett positivt samtal och samspel. Kvale menar att en intervjuguide ska konkretisera de 

abstrakta forskningsfrågorna, så att frågorna blir tydliga för respondenten, vilken kan 

medföra att svaren blir av rikare karaktär. 

4.3.3 Intervjusituationen 

Vid de kurstillfällen vi deltog i etablerade vi en god kontakt med två av kursdeltagarna 

och vår avsikt blev då att utföra två besöksintervjuer med dessa. Men ibland blir 

verkligheten för dagens lärare mer påtaglig än vad man tänkt sig, vilket medförde att en 

av respondenterna inte kunde närvara. Detta ledde till att vi istället genomförde en 

besöksintervju och en telefonintervju. Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare och 

följde sedan upp med mailkontakt för att komplettera svaren. Det fanns två anledningar 

till att vi valde att använda oss av bandinspelning. Den ena var för att vi skulle kunna 

vara mer koncentrerade på respondentens svar och då lättare kunna komma med 

eventuella följdfrågor. Den andra anledningen var för att vi efteråt, på ett enkelt sätt, 

skulle kunna lyssna igenom intervjun och skriva ut den för att till sist anteckna den data 

som var relevant för oss att ha med i resultatet.  

 

Under besöksintervjun, som varade cirka en timma, deltog vi båda och klimatet var 

avslappnat och givande. Vi upplevde respondenten som trygg, i framförallt två 

avseenden, dels genom hennes långa erfarenhet inom området och dels genom våra 

tidigare möten. Starrin & Renck (1996) poängterar just detta, att ju tryggare respondenten 

känner sig desto tillförlitligare blir svaren på frågorna. Detta var något som vi även 

upplevde under telefonintervjun. Läraren i fråga har bra insikt och är väl medveten om 

varför hon arbetar som hon gör. Vi är medvetna om att vid ett genomförande av en 

telefonintervju mister vi direktkontakten och eventuell information som spontant kommer 

upp under en besöksintervju. Vi anser dock att vi genom kurstillfällena har fått stor 

förförståelse och information vilket innebar att telefonintervjun blev givande.    

4.3.4 Urval 

Kvale (1997) hävdar att antalet intervjuer som behövs i en studie beror på vilket syfte 

forskaren har med den. Om antalet intervjuer är för få kan inga siffermässiga 

generaliseringar göras men är däremot antalet intervjuer för många, kan inga djupare 

tolkningar göras av dessa. Då detta är en studie med begränsad tid har vi valt att 
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genomföra endast två intervjuer. Detta ger oss mer tid till förberedelser och noggrannare 

bearbetning och analys av intervjuerna.  

 

Denscombe (2000) poängterar att i intervjusammanhang finns det inga fasta regler om 

hur val av informanter utses. Han betonar dock att de personer som forskaren väljer oftast 

är ett medvetet och motiverat val. De personer som intervjuas har vanligen något unikt att 

bidra med, en särskild kännedom eller position. 

 

För att en intervju ska bli så givande som möjligt menar Kvale (1997) att de personer som 

väljs bör besitta särskilda kvalifikationer, såsom kunnighet, motivation samt 

samarbetsvilja. De personer som vi valt att intervjua, är två stycken LTG-inspirerade 

lärare som har gedigen och lång erfarenhet av förhållningssättet/metoden. Dessa arbetar 

och ägnar en hel del tid ideellt inom LTG-föreningen. Vi kan benämna dem som två 

”eldsjälar”. 

4.3.5 Intervjuanalys 

För att göra intervjuerna mer hanterliga för oss själva har vi transkriberat dessa. När 

transkriberingen är utförd är data enligt Kvale (1997) ”tillgängligt för analys” (s.147), 

Det innebär att intervjuerna ändrar form, från att vara muntliga till att vara skriftliga, 

vilket ”innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, till ett 

skriftspråk, med en annan uppsättning regler” (s.152).  En transkribering påverkar alltid 

resultatet, då vi själva måste göra olika värderingar och ta egna beslut för intervjuerna. Vi 

har försökt hålla en sådan neutral ställning som möjligt och inte ändrat innebörden i det 

sagda vid transkriberingen. För att göra intervjudata ytterligare mer hanterlig gjorde vi 

meningskoncentrering av den transkriberade data vi nu hade och som enligt Kvale 

innebär ”att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist” 

(s.174).  

 

För att få en tydlig och klar bild av vårt intervjuresultat har vi gjort en narrativ 

strukturering. Kvale (1997) menar att en narrativ strukturering fokuserar sig på att återge 

respondenternas svar i berättandeform. Detta för att återskapa samt utveckla 

respondenternas svar och för att det ska bli en sammanhängande och intressant text. 
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4.4 Forskningsetiska principer   

När en intervju ska genomföras är det viktigt att ta del av och hänsyn till etiska aspekter. 

Vi har utgått från Vetenskapsrådet (2002) som har utarbetat forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Vi har tagit del av vetenskapsrådets 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen när det gäller det grundläggande individskyddet 

och delgett dessa till våra respondenter. Genom att informera och delge vilka etiska 

principer som gäller, anser vi att våra respondenter fått den information som krävs för en 

studie av vår karaktär. 

 

Informationskravet är det första, vilket innebär att forskaren informerar de berörda om 

studiens syfte. Enligt Kvale (1997) kan detta vara en ömtålig balansgång, då för mycket 

information kan inverka på det som ska undersökas och studeras. Därför valde vi att inte 

ge respondenterna intervjufrågorna i förväg, men vi informerade om vårt syfte med 

studien. 

 

Så som det andra kravet, samtyckeskravet innebär, klargjorde vi att respondenternas 

deltagande i denna studie var helt frivilligt och att om de så önskade inte behövde 

fullfölja sina intervjuer. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Respondenterna i vår studie informerades om 

att de är anonyma i vår studie. Vi förklarade att det inte kommer att förekomma namn 

eller andra data som kan härleda till deras identitet i vår färdiga rapport, vi har därför 

benämnt våra respondenter som L1 respektive L2 i vår studie. All insamlad data kommer 

dessutom att förvaras oåtkomligt.  

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Det lyder ”uppgifter om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s.10). Vi 

informerade våra respondenter om att uppgifter som framkommer under intervjuerna 

endast kommer att användas för vår studie. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Lantz (1993) och Kvale (1997) anser båda att i en professionell studie är begreppen 

reliabilitet och validitet väsentliga. Lantz poängterar att det finns tre krav för att den ska 

anses som vetenskaplig och accepterad i forskningssammanhang. Kraven är att 

 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

• Resultaten måste vara giltiga och användbara (kravet på validitet) 

• Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna (a.a. s.13). 

 

Det krävs stort kunnande och skicklighet hos den som intervjuar för att uppnå dessa krav 

och när detta beaktas i studien, minskas risken att få felaktig information, tolkning och 

analys.  

4.5.1 Reliabilitet 

Det kan sägas att reliabilitet står för pålitlighet och tillförlitlighet i en undersökning. För 

att få en god reliabilitet bör forskaren se till att studien ska vara så noggrann och korrekt 

gjord så att inga snedvridningar uppstår vid tolkning av texter och intervjuutsagor. Med 

detta menar Kvale (1997) att som forskare kan man tolka på olika sätt men detta måste 

dock ske så sanningsenligt som möjligt för hög reliabilitet. För att få en hög grad av 

reliabilitet i vår studie deltog vi båda under besöksintervjun för att kunna få en bredare 

tolkning till vår analys. 

4.5.2 Validitet 

Validitet handlar om trovärdighet, att man verkligen undersöker det som man utger sig 

för att undersöka, samt att resultatet verkligen visar det resultatet avser att visa. För att 

kunna uppnå hög validitet i sin studie är det betydelsefullt att som forskare förhålla sig 

till sitt syfte och att kunskap söks utifrån detta. Det är också av stor vikt att studien 

genomförs med noggrannhet, så att tolkningarna och resultatet stämmer överens med 

varandra samt med syftet (Kvale 1997).   

 

För att vår studie ska få så hög validitet som möjligt har vi under studiens gång haft vårt 

syfte och våra forskningsfrågor i fokus. Vi har utifrån syftet sökt kunskap som svarar på 

dessa frågor. Genom att vi har deltagit i kurstillfällen och intervjuat personer som är väl 

 27 



insatta i LTG, har det bidragit till att vi fått stor kunskap och insikt om ämnet vi valt. Vi 

har analyserat tre olika läroplaner för att förstå hur läs- och skrivlärandet kommer till 

uttryck i dessa tre styrdokument under den tid LTG funnits. Vi har även lyssnat och 

bearbetat våra intervjuer grundligt för att försäkra oss om att vi inte misstolkat något.  
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5 Resultat av läroplansanalyser 

I detta kapitel kommer vi att jämföra läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94, ur ett 

socialinteraktionistiskt perspektiv, med avseende på synen på läraren, barnet, 

undervisningen och samspelet. Detta för att försöka finna uttryck för en/flera 

underliggande teorier på lärande. Vi har valt dessa läroplaner för att det är de som funnits 

och verkat under LTGs livstid.  

5.1 Lgr 69 och tillhörande kursplan i svenska 

Först tar vi upp Lgr 69, då den behavioristiska teorin var den rådande och det var under 

denna tid som Leimar utvecklade sitt kommande förhållningssätt LTG. 

 

Lgr 69 genomsyras av att det är läraren som bedriver och lär ut utifrån en bestämd metod, 

samtidigt som det är från den som barnen får sin kunskap. Inställningen är att barnen 

behöver bli undervisade och bildade. Det anses att det är läraren och annan pedagogisk 

personal som är ”specialisterna”. Lärarens uppgift är att styra, hjälpa och stimulera 

barnen till att utveckla ett medvetet och självständigt arbetssätt och som ska leda till att 

barnen får ett positivt förhållningssätt till skolan. Det är också lärarens uppgift att 

uppmuntra barnen till att njuta av estetiska former, såsom konst, musik och litteratur. 

Detta för att de ska finna nya uttrycksformer i sitt lärande och skapande.   

 
Undervisningen i skolans alla ämnen måste präglas av konkretion och åskådlighet. Visserligen skall 
den under lärogången fortskrida från det konkreta och speciella till det abstrakta och allmängiltiga 
(a.a. s. 16). 

 

Det betonas i Lgr 69 att undervisningen ska knyta an till barnens vardag. Undervisningen 

bör därför vara så verklig som möjligt för dem och successivt öka i sin teoretiska 

svårighetsgrad. Varje barn ska först och främst lära sig de grundläggande kunskaperna i 

varje ämne. Först därefter kan de fördjupa sig i ämnet av sådant som de är intresserade 

och lockade av. Läromedel bör vara väl valda och väsentliga samtidigt som de ska 

stämma överens med undervisningens karaktär. Urvalet av arbetssätt och stoff bör göras 

gemensamt med både pedagogisk personal och barn efter behov och intresse.  

 
I skolan måste åtskilligt tas upp till behandling, som det är nödvändigt att eleverna lär sig, oavsett 
om det sker vid första kontakten tilltalar dem eller inte. Att i sådana fall söka påtvinga dem 
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lärostoffet åstadkommer givetvis inte en god beredskap för inlärning. Även här är det nödvändigt att 
göra undervisningen motiverad och på ett eller annat sätt meningsfull (s. 57). 

 

Lgr 69 anser att barnen ska utveckla ett gott förhållningssätt till samarbete med andra 

individer. Det är dock av stor vikt att läraren vid gruppering tar i beaktande till barnens 

mognad, kunnande och sociala kompetens för att samarbetet ska vara givande. 

 
Övning i samarbete mellan elever i grupper måste påbörjas och bedrivas med hänsyn till elevernas 
sociala mognad, som varierar både med åldersstadiet och på samma åldersnivå, ungefär på 
motsvarande sätt som deras intellektuella förmåga (s. 64). 

 

Detta sker till en början genom enkla samarbetsuppgifter på barnens egna initiativ, som 

vid spontan lek. Det är först i de äldre åldrarna som barnen grupperas efter intresse och 

uppgifternas art och då kan grupparbetet och därmed också samspelet få en större 

omfattning och betydelse.      

 
Eleverna får efter hand ökad förmåga att uppfatta en gemensam uppgift, känslan av lojalitet växer, 
de har lättare att anpassa sig till varandra och följer bättre givna eller egna regler (s. 64). 

 
I kursplanen ses tala, läsa och skriva som skilda företeelser, som även delas upp på varsitt 

kapitel. Det poängteras att det inte räcker med att kunna avläsa texter utan det är viktigt 

att barnen även kan förstå innebörden av texten och tyda bildernas betydelse. Läs- och 

skrivundervisningen bör bedrivas utifrån det syntetiska synsättet. 

 
Att kunna kombinera språkljud med motsvarande bokstavsbeteckningar, att kunna förena dessa ljud 
till ord och att uppfatta innehållet i de avlästa orden och satserna (a.a. s.16). 

 

Det påpekas i kursplanen att det är av stor vikt vid läs- och skrivundervisning att 

materialet är väl anpassat och har ett genomtänkt ordval. Kursplanen uttrycker att läraren 

ska vara noggrann med att barnen inte blandar ihop ljud, bokstäver och ord samt att de 

inte gissar sig till rätt svar. Läraren har ett stort ansvar och måste vara observant på varje 

barns läs- och skrivutveckling. 

 
Undervisningen om språkljud och bokstäver samt läsning av ord kräver på detta stadium en stark 
individualisering av arbetet med direkt handledning och kontroll av den enskilde elevens framsteg 
(a.a. s. 16). 
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5.2 Lgr 80 och tillhörande kursplan i svenska 

Lgr 80 baseras på den konstruktivistiska teorin där lärarens främsta uppgift är att leda och 

handleda sina elever samt stimulera dem till lust att lära. Då undervisningen bedrivs på 

detta sätt får barnen möjlighet att vara kreativa och aktiva.  

 
Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning, dvs. en undervisning som 
enbart består av att läraren redogör för ett stoff, som sedan eleverna memorerar med hjälp av 
anteckningar och lärobok var efter de förhörs muntligt eller skriftligt. Det utesluter också ett 
arbetssätt där elevernas insatser begränsas till att enbart passivt samla material ur någon bok genom 
att skriva av olika uppgifter med ledning av förhandsproducerande frågor (s. 49).     

 

I Lgr 80 betonas att undervisningen ska knyta an till barnen. Läraren gör detta genom att 

ta tillvara på deras erfarenheter och kunskaper. Läraren bör också sätta sig in i barnens 

vardag för att undervisningen ska bli så konkret som möjligt för dem. Följande citat visar 

på detta i läroplanen:  

 
Läraren måst försöka bygga vidare på elevernas egen nyfikenhet, låta dem formulera och söka svar 
på egna frågor, ställa problem som eggar deras vetgirighet. Arbetet bör därför starta med något 
aktuellt eller närliggande (s. 48). 

 

Det är betydelsefullt att barnen får utgå från problem och ställa frågor som de är 

intresserade av att få svar på. Genom att arbeta med problemlösning får de använda sitt 

värderande och reflekterande tänkande. Detta är en viktig kunskap när andra former av 

läromedel används i undervisningen än den traditionella läroboken. I Lgr 80 påvisas 

betydelsen av att använda sig av olika kunskapskällor. Lgr 80 rekommenderar vidare att 

läraren växlar teori och praktik i alla ämnen i undervisningen.    
 

Att iakttagelser, teori och tillämpning varvas kan ofta vara det värdefullaste arbetssättet. Eleverna får 
då tillägna sig kunskaper genom att själva undersöka, observera och erfara. De får lära sig kritiskt 
sovra sina iakttagelser, disponera och ordna dem i större sammanhang (s. 48). 

 

På flera ställen i Lgr 80 framhävs vikten av att lärare och barn gemensamt och aktivt 

förbereder undervisningen. Då gemensam planering sker, kan läraren lättare beakta och 

åskådliggöra deras olika förutsättningar. Genom att läraren är aktiv tillsammans med 

barnen uppstår samarbete och samtalet får därmed en stor betydelse. Lgr 80 betonar 

samtalets och samspelets värde då ”var och en inom en grupp bidrar inom ett tema eller 

projekt med olika insatser för att producera ett gemensamt resultat” (s. 50). Här avses att 

alla inte kan allt, men tillsammans kan man mycket. ”Eleverna måste därför bli vana vid 
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ett arbetssätt, där de tar del av andras erfarenheter” (s. 49). I Lgr 80 poängteras att barn är 

aktiva och skapande och att varje individ är unik. Redan när barn kommer till skolan har 

de olika förutsättningar och erfarenheter som läraren bör ta tillvara på. ”Barn är olika då 

de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika” (s. 14). Det 

påpekas att läraren ska använda sig av olika arbetssätt, då barn inte tar till sig kunskap på 

ett och samma sätt.  

 

I kursplanen betonas väsentligheten av att arbeta med de elementära färdigheterna läsa, 

skriva, lyssna och tala. Detta för att barnen ska utveckla ett omfattande och medvetet 

språk samt en rik kommunikationsförmåga. Enligt kursplanen ska läraren vid läs- och 

skrivarbetet ta tillvara på barnens egna upplevelser och kunskaper för att kunna använda 

dem konkret i klassrummet. 

 
Alla barn måste känna att deras språk duger och att de kan använda sina erfarenheter och sina ord i 
läs- och skrivinlärning. Därför måste man anknyta den gemensamma läs- och skrivundervisningen 
till händelser och dagligt arbete i klassen och till de gemensamma idéer och intressen som barnen 
utvecklar där (s. 134).  

 

Kursplanen poängterar att varje barn ska växa i sitt språk och lärande. Genom att få 

tillgång till, använda och behärska språket, både muntligt och skriftligt, kan de utveckla 

och uppnå en positiv självbild.  

 
Det är ett viktigt mål för svenska undervisningen att stärka elevens självkänsla, så att de vågar yttra 
sig och att de vågar stå för sina åsikter (s. 133). 

 

I kursplanen beskrivs under kapitlet läs- och skrivinlärning att ett omfattande 

forskningsarbete pågår för att få fram effektiva metoder för barns inlärning. Dessa 

metoder bör innehålla arbetssätt som utformas från deras tidigare erfarenheter.  

5.3 Lpo 94 och kursplanen 2000  

Lpo 94 som är gällande i dag, baseras på den sociokulturella teorin. Lpo 94s filosofi 

genomsyras av att skolan ska ta tillvara på barnens egna förmågor och deras egen lust till 

lärande. Det betonas att lärarens uppgift är att tillsammans med barnen skapa de 

kunskaper som anses elementära samt att se till att barnen tar till sig och utvecklar dessa 

så de blir beständiga. För att främja och stimulera barnen till lärande bör undervisningen 

bedrivas på ett sådant sätt att de har tillgång till goda möjligheter att utveckla sin förmåga 
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att inhämta kunskap. I Lpo 94 anses barnen vara aktiva individer som successivt ska lära 

sig ta ansvar och ha inflytande över sitt eget lärande samt utveckla ett kritiskt tänkande.  

 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
skall utgöra en grund för undervisningen. Läraren skall sträva efter att i undervisningen balansera 
och integrera kunskaper i sina olika former (s. 14).   

 

I Lpo 94 beskrivs det inte hur undervisningen ska genomföras, utan det finns en stor 

frihet för hur läraren ska uppnå de uppsatta målen i läroplanen. Det poängteras vidare att 

alla barn har olika behov och förutsättningar. Läraren ska använda sig av varierade 

tillvägagångssätt för att barnen ska kunna nå kunskap. ”Eleverna skall få uppleva olika 

uttryck för kunskaper… drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form skall vara inslag i skolans verksamhet” (s.12). Det markeras att lek är väsentligt att 

använda sig av i undervisningen för att utveckla barns aktiva lärande. Den konkreta leken 

ger barnen möjligheter att själva lösa och reflektera över de problem som uppstår under 

lekens gång.   

 

Det understryks i kursplanen (2000) att språket utvecklas genom samtal och samspel med 

andra. Genom att barnen samtalar och diskuterar tillsammans med både lärare och 

kamrater blir barnen medvetna om språkets konstruktion. Detta görs utifrån deras 

varierande erfarenheter, samtidigt som de lär sig av varandra hur språket används och är 

uppbyggt.  

 
När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla 
sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter (a.a. 99). 

 

I kursplanen (2000) beskrivs att språket, det vill säga både skrift och tal, har en nyckelroll 

i undervisningen. Språket har även ”en grundläggande betydelse för lärandet” (s. 98). Det 

konstateras i Lpo 94 att samspelet mellan olika individer inte bara är givande för 

språkutvecklingen utan även för den enskilda individens utveckling. Dessutom anses det 

”att språk, lärande och identitetsutvecklingen är nära förknippade” (s. 11). Genom att 

flitigt kommunicera, skriva och tala utvecklar barnen tilltro till sig själva och sitt 

språkande.  
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Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser 
av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig 
själv och världen och bidrar till att forma identiteten ( kursplanen s. 99).  

 

I kursplanen (2000) anses att språk och litteratur ska ses som en helhet där den ena inte 

utesluter den andra. Genom att läsa och lyssna till litteratur får barn kunskap och 

uppfattning om hur språket är uppbyggt. För att fånga deras intresse till att vilja läsa och 

lyssna är det relevant att finna litteratur som dels inspirerar och dels ligger på rätt nivå för 

att barnen ska kunna förstå och tillgodogöra sig den.   

5.4 Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 – en jämförelse av deras syn på lärande 

Vi kommer här att analysera och tolka läroplanerna, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 samt 

tillhörande kursplaner i ämnet svenska. Detta för att se om och i så fall hur synen på 

lärare och elev, undervisning och samspel har förändrats över tid.  

5.4.1 Synen på lärare och elev 

När Lgr 69 var den rådande läroplanen ansågs läraren vara experten som lärde ut och 

bedrev barnens undervisning. Elevsynen var då att barnen behövde bli undervisade för att 

få kunskap och bli bildade. Efter att ha studerat Lgr 69, har vi förstått ”mellan raderna” 

att läraren var den som dominerade längst fram i klassrummet och satt inne med de rätta 

svaren, barnen fick som följd en passiv och mottagande roll. I Lgr 80 hade lärarrollen 

förändrats och läraren skulle nu istället leda och handleda barnen. I och med detta följde 

även en förändring av elevsynen där barnen fick en mer framträdande roll i skolan. De 

ansågs vara aktiva, skapande och nyfikna individer som fick ett större utrymme både i 

undervisningen och i klassrummet. Denna elevsyn är något som fortfarande kan ses som 

rådande i Lpo 94. Däremot har förändringar skett i synen på lärarens roll. Läraren ska nu 

skapa kunskap tillsammans med barnen. Som vi kan utläsa i Lpo 94 ska läraren ta tillvara 

och främja varje barns olika förmågor och lust. Det är därför viktigt att läraren ser varje 

barns potentiella möjligheter och utgår från dessa. 

5.4.2 Synen på undervisning 

När det kommer till synen på undervisningens karaktär har läroplanerna gått från att vara 

detaljerade och regelstyrda till att bli mål- och resultatstyrda. Gemensamt för de tre 

läroplanerna är att de alla belyser vikten av att knyta an undervisningen till barnens 

vardag och närmiljö samt betonar vikten av meningsfullhet. Ytterligare gemensamt för 
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läroplanerna angående undervisning är betydelsen av variation för att finna olika 

uttryckssätt för sitt lärande. I både Lgr 69 och i Lpo 94 betonas de estetiska formernas 

användning medan i Lgr 80 framhålls även vikten av att blanda teori och praktik.   

 

I Lgr 69 anses det att undervisningen ska ta upp de grundläggande kunskaperna i varje 

ämne, därefter kan barnen fördjupa sig i sådant inom ämnet som de intresseras och lockas 

av. Urvalet av arbetssätt och stoff bör göras gemensamt.  I Lgr 80 har synen på 

undervisning utvecklats. Nu betonas det att undervisningen ska utgå från barnens 

erfarenheter, gemensamma upplevelser och intressen. För att få en gynnsam undervisning 

som passar alla barn bör läraren använda olika kunskapskällor samt växla mellan teori 

och praktik, då alla barn inte lär på samma sätt. I Lpo 94 finns inga klara direktiv för hur 

undervisningen ska genomföras men det socialinteraktionistiska perspektivet lyser klart 

igenom. Detta kan ses då samtal och samspel får stort fokus och det uttrycks i Lpo 94 där 

bland annat leken ses som en väsentlig del i undervisningen. Den konkreta leken ger 

barnen möjligheter att själva lösa och reflektera över de gemensamma problem som 

uppstår under lekens gång. 

 

I kursplanen i Lgr 69 delas tal, läsning och skrivning upp som skilda företeelser. Det 

syntetiska synsättet är det förhållningssätt som förordas. Kursplanen uttrycker också att 

läraren ska vara noggrann med att barnen inte ska blanda ihop ljud, bokstäver och ord 

samt att de inte ska kunna gissa sig till rätt svar. Något som kan betraktas som 

uppseendeväckande i kursplanen för ämnet svenska i Lgr 80, är att det inte finns någon 

klar hänvisning till hur läs- och skrivinlärning ska förstås eller hur undervisningen bör 

genomföras. Istället refereras till pågående forskning inom området vilka ska finna 

metoder som anses vara mer effektiva än tidigare inlärningsmetoder. I kursplanen i Lpo 

94 betonas det däremot att undervisningen inte bör skilja tal, läsning och skrift åt utan se 

dem som komplementära och förstärkande varandra i kommunikativt avseende. 

5.4.3 Synen på samspelet 

I alla tre läroplanerna har synen på samspel poängterats men det har gjorts på olika sätt. I 

Lgr 69 ska barnen utveckla ett gott förhållningssätt till samarbete men det ska dock ske 

med likasinnade som uppnått och har samma kunskapsnivå. Däremot betonas i Lgr 80 

samspelets betydelse, då det påpekas att ”var och en inom en grupp bidrar inom ett tema 
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eller projekt med olika insatser för att producera ett gemensamt resultat” (s.50). Man ser 

nu barns olika förmågor som gynnsamma tillgångar för ett bra samspel. Lpo 94 går 

ytterligare ett steg i utvecklingen och hävdar att samspelet har en stor och betydande roll. 

Samspelet i leken och undervisningen är inte bara givande och stärkande för språket och 

lärandet utan även för den enskilda individens allmänna utveckling. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i Lgr 69 fanns redan spår av dagens tankar om 

lärande men de tar sig först uttryck i Lgr 80 och har sedan i Lpo 94 utvecklats och 

befästs. Lgr 69 innehåller den behavioristiska teorins tankar där kunskap ska förmedlas 

av läraren till barnen. Undervisningen ska bestå av färdighetsträning samt att lästekniken 

går före förståelsen. Dock anses redan i Lgr 69 att undervisningen bör utgå från barnens 

närmiljö och vardag. I Lgr 80 anser vi att den konstruktivistiska teorin klart och tydligt 

framgår genom att både teorin och läroplanen betonar att individen är den som är aktiv 

och skapande. I nästkommande läroplan Lpo 94 har konstruktivismen utvecklats och nu 

syns den sociokulturella teorin. Denna teori mynnar sedan ut i det socialinteraktionistiska 

perspektivet inom läs- och skrivinlärning, där språkligt samspel får stort fokus i lärande 

om olika fenomen. 
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6 Resultat av intervjuerna 

I detta kapitel redovisar vi de resultat vi kommit fram till utifrån våra intervjuer. Vi 

kommer att göra det genom en narrativ strukturering, som innebär att vi återger 

respondenternas svar i berättarform. Först gör vi en presentation av våra respondenter.  

6.1 Presentation av respondenter 

Lärare 1 (L1) har i sin utbildning en studentexamen och har sedan studerat till lärare på 

Lärarseminariet. Hon har varit verksam lärare sedan 1957.  I början av 70-talet kom hon i 

kontakt med Leimar och 1974 vidareutbildade hon sig och tog del av kurser för att kunna 

undervisa utifrån LTG. L1 var även med och bildade LTG-föreningen tillsammans med 

Leimar och är fortfarande aktiv inom den.  

 

L1 definierar LTG som ”ett arbete där man samspelar med barnen och där man använder 

deras närmiljö och förförståelse ’samt’ att man utgår från barnens begreppsvärld inte 

bokstäver och ljud”. 

 

Lärare 2 (L2) har i sin utbildning sjuårig flickskola och småskolelärarutbildning. 

Dessutom har hon diverse kurser i pedagogik, sociologi, psykologi, tidig språkutveckling, 

läs- och skrivutveckling, matematik samt handledarutbildning. Hon har varit verksam 

lärare sedan 1965 och kom 1976 i kontakt med lärare som hade tagit till sig LTG. Något 

år senare började hon själv undervisa utifrån LTG. I slutet av 80-talet blev L2 dessutom 

aktiv i LTG-föreningen. 

 

Trots att det gått över 30 år sedan Leimars definition av LTG, så definierar L2 det precis 

på samma sätt som hon och hänvisar till LTG-föreningens medlemsblad där Leimar 

uttrycker 

 
LTG, läsning på talets grund, är ett samlingsbegrepp för ett pedagogiskt system, primärt en metod att 
hjälpa barn att göra de upptäckter de behöver för att utveckla sin förmåga att tala, läsa och skriva. 
Centralt för metoden är att läraren i sin undervisning utgår från barnets eget talade språk, som är ett 
uttryck för dess kultur, dvs. barnets begrepps- och känslovärld så som den växt fram i barns sociala 
miljö. Med respekt för barnets språkliga identitet skapar läraren en pedagogisk miljö där fasta rutiner 
kombineras med möjligheter till ett fritt undersökande, individualisering med fri samverkan (Leimar 
i LTG-föreningsmedlemsbladet 1979, Nr 1). 
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6.2 LTG-lärarens arbete ”igår” 

Vi kommer här att kort redogöra för hur våra respondenter arbetade då de kom i kontakt 

med och började tillämpa LTG. Då deras arbetssätt då stämde så väl överens med 

Leimars arbetsgång med faserna, vilka vi tidigare redogjort för i kapitel 2.3 har vi valt att 

inte redogöra för dem igen.  

 

L1 börjar med att berätta om motståndet som uppstod i samband med Leimars 

introduktion av LTG under tidigt 1970-tal. 

  
…på den tiden var LTGs förhållningssätt inte alls uppskattat och man hade en strikt syn på hur läs- 
och skrivinlärning skulle gå till. LTGs förhållningssätt var så banbrytande att Leimar var tvungen att 
genomföra kurserna om LTG i smyg. 

 

L1 fortsätter och förklarar att i början av 70-talet var synen på undervisning präglad av ett 

behavioristiskt synsätt på lärande där barnen lär in det som läraren lär ut. Läraren var den 

som strukturerade kunskapen. Kunskapen ”byggs på som tegelstenar, har man missat en 

bit kan man inte gå vidare förrän man fått den delen, man stoppar de som inte klarat av 

ett steg innan de får gå vidare med nästa” (a.a) 

 

Både L1 och L2 poängterar att deras första undervisningstid bedrevs regelrätt utifrån 

Leimars bok LTG-Läsning på Talets Grund (1974). L1 benämner boken som en ”bibel” 

och L2 beskriver den mer som en ”regelbok”. Leimars intention var dock att tankarna i 

boken skulle ses som ett alternativ till de metoder som då fanns inom läs- och 

skrivinlärning. ”Trots att Leimar var öppen med LTG som ett alternativ till läs- och 

skrivinlärning, ville hon att lärare som arbetade utefter konceptet skulle göra detta korrekt 

och då inte blanda in några andra metoder eller material som inte tillhörde LTG” (L1). 

 

Genom att arbeta utifrån Leimars bok kom arbetet och undervisningen att förhålla sig 

strikt till faserna som en metod. L1 beskriver faserna som en kärna i arbetet och de får en 

viktig betydelse för barnen genom att läraren besvarar barnens frågor och bejakar deras 

kompetens och lust. 
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6.3 LTG-lärares arbete med läsutveckling idag 

Idag har både L1 och L2 fortfarande Läsning på Talets Grund i sin undervisning, men de 

har också båda anammat storboken2 som ett komplement. L1 betonar att när hon 

använder dessa böcker är det viktigt att denne skapar en god och trevlig miljö där alla 

barn vågar synas och höras. L1 och L2 poängterar båda att storboken har många fördelar 

som överensstämmer med andan i LTG som förhållningssätt. Den bygger upp en god 

förförståelse och utgår mer från helheter (ord och sammanhang) som är grundade i 

förståelse. I arbetet betonas fantasi och kreativitet. Barnen får peka, diskutera, 

uppmärksamma och ifrågasätta texten och den tillhörande bilden. Med storböcker arbetar 

L1 och L2 utifrån storbokens tre faser, upptäckar-, utforskar- och självständighetsfasen. 

De redogör båda hur de går tillväga med dessa faser. 

 

L1 och L2 berättar att i upptäckarfasen går de igenom bilden och texten tillsammans med 

barnen. L2 menar vidare att här är det viktigt att samtala om bilderna vilka oftast är 

informativa och närliggande till barnens värld. Texterna ska dessutom upprepas ofta så 

att barnen känner igen orden i dem och därmed skaffa sig en förståelse och kunskap om 

ord och text. Hon fortsätter sedan genom att ställa tankeväckande frågor som ska leda till 

diskussion bland barnen. Frågor som vad barnen tror boken kommer att handla om, vad 

de tror kommer att hända, och vad som kommer sedan. L2 läser sedan högt och barnen 

följer med så gott de kan.  

 

När barnen kommer in i nästa fas, utforskarfasen, berättar L1 och L2 att de tillsammans 

med barnen undersöker och analyserar orden. De förklarar att i denna fas får barnen 

experimentera och utforska ord på både ett djupare och ett individuellt plan, främst för att 

knäcka koden, för hur de ska göra när de läser och skriver. L2 menar 

 
att när LTG används handlar det om att känna igen (hela) ord. Beroende på hur långt barnen kommit 
i sin språkliga utveckling arbetar de och jämför skillnader och likheter med ljud, bokstäver, ord och 
eventuella meningar.  

 

                                                 
2 Storboken kommer ursprungligen från Nya Zeeland och bygger på att skapa en stimulerande och lockande läs- 
och skrivupplevelser för barn. Vid undervisning med storboken fokuseras det på innehållet och knyts an till 
barnens vardag. Tillsammans med barnen upptäcker och arbetar läraren med storboken i tre faser, som har 
tydliga och intressanta teman och bilder. Till dessa finns sedan miniexemplar som är kopior av den större som 
barnen kan arbeta individuellt med (Maj Björk & Liberg 2002).   

 39 



L1 beskriver i nästa fas, självständighetsfasen att hon tar till småböcker, som är en 

mindre variant av storboken. I dessa läser barnen själva eller tillsammans med en kamrat. 

Hon fortsätter med att poängtera att ”det är viktigt när barn ska läsa böcker att det är 

deras intresse och lust som avgör vad de ska läsa” (a.a). Båda påpekar att även om barnet 

läser utantill eller verkligen läser behövs alltid extra hjälp, vilken då kan ges av lärare 

men även av andra vuxna i barnets närhet. L2 berättar 

 
för mig som lärare är det viktigt att påvisa det positiva som eleverna gör och vad de kan och inte vad 
de har svårigheter med. Om barnet får höra att de kan och är duktiga så bidrar det till en ökat 
självförtroende.  

6.4 LTG-lärares arbete med skrivutveckling idag 

 
Skrivning innebär att man använder ord, att man sätter ord på upplevelser. Barn skriver för att 
meddela något. Vuxna läser det barnen har skrivit, för att se vad de har skrivit och hur de tänker 
(L2). 

 

Vad det gäller skrivarbetet utgår både L1 och L2 från samma faser som vid läsning med 

storboken. De betonar båda att i LTG bygger skrivutveckling på förförståelse och tidigare 

erfarenheter. L2 berättar att hon under senare år inspirerats av Birgita Allards skrivmodell 

där det anses att barn uppfinner skriftspråket på samma sätt som de uppfinner talet. Under 

utvecklingens gång anpassar de sig successivt till gällande regler som finns i barnens 

omgivning. Hon berättar att vid skrivutveckling utgår hon från gemensamma upplevelser 

som gruppen gjort, exempelvis utflykter, iakttagelser och experiment. Dessa leder till 

samtal och i sin tur till att ytterligare förståelse byggs upp. L2 berättar att hon ibland tar 

till den ”gamla dikteringsfasen”, där text växer fram genom att barnen ger förslag till 

formulering. L2 poängterar att både de barn som kan skriva och de som inte har ”knäckt 

koden” ska få lika stort utrymme och att alla har olika styrkor som de kan bidra med till 

gruppen och texten. Både L1 och L2 har den filosofin att barn lär sig läsa genom att 

skriva. L2 förklarar  

 
när jag som lärare formulerar och skriver det som barnen kommer överens om, så blir det talade 
språket synligt och barnen ser då budskapet växa fram och de får då uppleva texten som ett 
färdigt resultat (L2). 

 

Hon berättar vidare att hon också ser till att barnen får tillfälle att bearbeta sina texter, 

med sådant som förtydligas innehållsmässigt. Här är det viktigt att ge barnen gensvar på 

innehållet och inte på formen. 
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När barnen kommit så långt att de själva kan skriva, fortsätter de individuellt efter 

gruppsamtalet och arbetar sedan fram en egen text. Både L1 och L2 betonar att det 

viktigaste är att barnen finner flyt i sitt skrivande och inte hakar upp sig på detaljer såsom 

stavning och grammatik. L2 poängterar att det ibland kan vara viktigt att låta barnen bara 

skriva fritt och får på så vis skriva på sitt egna sätt, det vill säga inget fokus alls på vare 

sig form eller rättstavning. ”Det enda sättet som är fel är det som stänger av 

skrivkranen”(L2). Det är inte förrän barn ser nyttan med skrivandet som de blir 

motiverade att skriva. L2 menar att inget skrivande är fel, allt skrivande ger övning. 

6.5 LTG-lärares professionsutveckling  

Både L1 och L2 menar att olika faktorer har påverkat deras arbete med LTG över tid. 

Idag upplever L1 att det är ett friare tänkande och att strukturen inte är lika stram som 

den var från början då LTG kunde upplevas mer som en metod än ett förhållningssätt. 

Hon menar dessutom att det finns en större öppenhet för förändringar och influenser som 

påverkar LTG positivt. Båda framhäver att det viktigaste i förhållningssättet är att läraren 

bibehåller LTGs ursprungliga kvalitéer och grundtankar, det vill säga att barnen är i fokus 

i undervisningen och att samspelet framhävs och vara rådande i klassrummet.  

 

L1 berättar att, sedan LTG-föreningens start har man hela tiden försökt att uppdatera sig 

och hålla sig ajour med aktuell forskning om barns läs- och skrivinlärning. De har bland 

annat inspirerats av Margrit Brown, J. K Chaimbers och Caroline Liberg. L1 menar att 

det är viktigt att LTG-lärare får tillfälle till vidareutbildning. Därför bjuder föreningen 

varje år in olika föreläsare som de anser vara intressanta och inspirerande, såsom Maj 

Björk. 

 

Även L2 menar att de senaste 20 årens forskning om barns spontana skriftspråk har 

påverkat hennes sätt att samverka med barnen. ”De forskare som har inspirerat mig är 

Glenda Bissex, Frank Smith, Rigmor Söderbergh, Birgita Allard och Bo Sundblad.” L2 

anser att arbeta med LTG är det mest tilltalande sättet för henne och poängterar att hon 

blivit inspirerad att söka mer kunskap om barns spontana skriftspråk. Hon fortsätter att 

berätta om sin tid som lärare där hon hela tiden har fått nyttiga erfarenheter av barns läs- 

och skrivutveckling.  
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Både L1 och L2 anser att utbildning och erfarenhet har lett till att de har fått stor kunskap 

och rutin för arbetet med barns läs- och skrivutveckling. De menar att genom detta har de 

fått stor tillit till sig själva, vilket i sin tur inneburit att de vågat utveckla och utvidgat sina 

sätt att arbeta. Båda påpekar att de fortfarande är öppna och intresserade av att ta till sig 

nya kunskaper som kan leda till förbättringar i undervisningen. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring vårt syfte att belysa och diskutera LTG som 

förhållningssätt och/eller metod i ett utbildningspolitiskt sammanhang över tid. 

7.1 LTG förhållningssätt och/eller metod? 

I början av vår studie hade vi inte klart för oss vad som skilde begreppen förhållningssätt och 

metod åt och varför dessa begrepp vållade stora problem när LTG diskuterades. 

  

Leimar beskriver LTG som både ett förhållningssätt och en metod men föredrar att benämna 

LTG som ett förhållningssätt. Hon menade att om LTG benämns som en metod finns en risk 

att friheten och öppenheten försvinner i undervisningen. Frivillighet och valmöjlighet är något 

som präglar dagens LTG arbete. Med detta i åtanke vill vi försöka klargöra varför båda 

begreppen förhållningssätt och metod används om LTG.  

 

För att vi skulle få kunskap om hur Leimars grundtankar förhåller sig till de olika 

styrdokumenten har vi analyserat läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. För att få förståelse 

för hur dessa styrdokument ser ut, behövde vi först få kunskap om de bakomliggande 

teorierna, den behavioristiska, den konstruktivistiska och den sociokulturella teorin, vilka har 

grund i de olika läroplanerna. 

 

Vid LTGs upptakt rådde den behavioristiska teorin och Lgr 69. I båda dessa fanns en 

mentalitet att barnen tog emot och lärde in kunskapen som läraren lärde ut. Det syntetiska läs- 

och skrivlärandet kunde metaforiskt ses som tegelstenar, vilka måste byggas på och ihop med 

varandra för att få ett lyckat resultat. Lärarens uppgift var att styra, hjälpa och stimulera 

barnen till att utveckla ett medvetet och självständigt arbetssätt. Med detta i tankarna kan vi 

också förstå den kritik Leimar fick med sitt LTG, då hennes grundtankar strider emot detta 

synsätt. Som vi kan se det, var Lgr 69 en metodstyrd läroplan där det i läroplanen förklaras 

och beskrivs, klart och tydligt, hur läraren ska undervisa när det gäller läs- och skrivinlärning. 

Därför kom begreppet metod att bli synonymt med hur man praktiskt går tillväga för att nå 

målet. Detta kan också vara en förklaring till varför många forskare och lärare vid den 

tidpunkten kom att benämna LTG som metod och varför vi tror att många än idag benämner 

LTG så.  
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Enligt Längsjö & Nilsson (2005) förändrades synsättet på läs- och skrivlärande under 1970-

talet. Den konstruktivistiska och den sociokulturella andan kom nu att prägla de 

nästkommande läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94, då läs- och skrivinlärning istället kom att 

utgå från ett analytiskt synsätt. Detta stämmer väl överens med Leimars grundtankar om LTG, 

som redan från starten har utgått från det detta synsätt. Det analytiska synsättet betonar och 

utgår precis som LTG från helheten i undervisningen där innehållet ska vara meningsfullt och 

väsentligt.  

 

I och med Lpo 94 finns det inte längre några givna metoder i läroplanen för hur läraren ska 

undervisa utan istället är den mål- och resultatstyrd. Eftersom läroplanen är utformad så, 

betyder det att läraren också får en större frihet och möjlighet att välja tillvägagångssätt för att 

nå målen. I Lpo 94 betonas att det att skolans viktigaste uppgift är att barnen ska utveckla sina 

språkliga kunskaper och där de ska ses som aktiva och skapande individer som efter hand ska 

lära sig ta ansvar för och ha inflytande över sitt eget lärande och utveckla ett kritiskt tänkande. 

Nu känns det verkligen som utvecklingen och läroplanen kommit i fatt och inspirerats av 

Leimars LTG. Vi kan nog tycka att hon banade vägen i ett tidigt skede med sitt tänkande med 

LTG där hon redan 1974 ansåg det som idag betonas och är aktuellt i Lpo 94 angående synen 

på läraren, barnen, undervisningen och samspelet.   

 

Leimars ursprungliga grundtankar och kvalitéer om LTG, är enligt våra respondenter det 

väsentliga i deras undervisning. De menar att det är synsättet på lärande och på barns 

språkliga utveckling som är det viktigaste och inte hur man går tillväga. Idag upplever både 

L1 och L2 en större frihet inom LTG vilket har lett till att de övergett Leimars fem faser. De 

har istället vidareutvecklat och anammat de tre faser storboken innebär. Detta nya 

tillvägagångssätt innebär inte att de övergett Leimars grundtankar eftersom storboken 

innehåller samma synsätt som LTG. Vi har uppfattat från våra respondenter att valet av 

tillvägagångssätt kan se olika ut beroende på vilket synsätt man som lärare väljer. Väljer man 

att utgå ifrån det analytiska synsättet kommer även valen av tillvägagångssätt att präglas av 

detta synsätt. Tillvägagångssätten kan dock se olika ut beroende på vad som är mest gynnsamt 

för undervisningen och barnen. 
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Efter genomförd studie har vi fått större insikt för teorierna samt en bättre förståelse för 

läroplanerna. Detta har även gett oss nya insikter för vad begreppen förhållningssätt och 

metod kan innebära. Vi anser att de två begreppen har haft olika betydelse beroende på vilken 

läroplan som varit aktuell vilket kan förklara varför båda begreppen förhållningssätt och 

metod används om LTG.  

 

Vid den tiden då Lgr 69 var rådande anser vi att endast begreppet metod förekom. Läroplanen 

var då metodstyrd, vilket innebar, med all rätt enligt oss, att LTG med sina fasta faser kom att 

benämnas som metod. Idag när Lpo 94 med det socialinteraktionistiska perspektivet är 

gällande förekommer båda begreppen - förhållningssätt och metod. Lpo 94 är en mål- och 

resultatstyrd läroplan, vilket innebär att det finns ett friare tolkningsutrymme i lärarens arbete 

för att barnen ska nå de uppsatta målen. Därför anser vi att LTG idag bör benämnas som 

förhållningssätt. 

 

Efter avslutad studie har vi fått många tankar. Vi har insett att vår utbildning som betonar 

lärandeteorierna är betydande. Vi kan nu förstå att dessa teorier är bra att ha kunskap om. Det 

blir lättare att bättre kunna motivera de didaktiska val vi gör och varför vi förhåller oss till 

barnen utifrån ett visst perspektiv.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det som saknas i vår undersökning är mer tid. Hade vi haft mer tid skulle vi ha utökat vår 

studie med klassrumsobservation, helst över en längre tid. Främst för att verifiera det som 

framgått i intervjuerna, men även för att få en uppfattning om LTG praktiskt fungerar i 

klassrummet, vilket vi tror det gör. Detta grundar vi på att vi har erhållit en stor kunskap om 

LTG som förhållningssätt samtidigt som vi fått konkreta beskrivningar från kurstillfällena om 

hur man praktiskt går tillväga.  

 

Vi har fått en hel del idéer om vidare forskning inom området. Ett förslag skulle vara att 

fullfölja vår intention som var att jämföra det analytiska och det syntetiska förhållningssättet, 

då med både intervjuer och observationer.    
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