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Sammanfattning 

Ett viktigt uppdrag som skolan har är att lära barn att läsa och skriva och på olika sätt hantera 

språket i vårt skriftspråkliga samhälle. Ett annat viktigt uppdrag som lärare har är att utgå från 

elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter.  

 Vårt syfte har därför varit att belysa lärares förhållningssätt till elevers förkunskaper och 

tidigare erfarenheter i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Tar lärarna tillvara på dessa 

och i så fall hur? Kan detta i sin tur ha att göra med den syn lärarna har på läs- och 

skrivlärande; går det att knyta till någon av två traditioner inom detta område, Phonics eller 

Whole Language?  

 För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie, där vi intervjuat 

fyra lärare. Med hjälp av vårt arbetes bakgrund har sedan dessa intervjuer analyserats och 

diskuterats.  

 Vi kan se att lärarna i vår studie i olika grad knyter an till elevers förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. Till viss del kan vi koppla detta till de två traditionerna Phonics och 

Whole Language. De lärare vars undervisning främst baseras på Whole Language tar i större 

utsträckning tillvara på elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter, än lärare vars 

undervisning främst baseras på Phonics.  

 Vi kan också se nyanser i lärarnas syn på elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

Även om förkunskaperna och de tidigare erfarenheterna ses som viktiga, så har begreppen 

olika innebörd; de kan användas som illustration eller som utgångspunkt. I vår studie ser vi att 

detta varierar för lärarna vid olika moment i läs- och skrivlärandet. Vi ser också att två av 

lärarna i större utsträckning använder elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter som 

utgångspunkt, medan de två andra i högre grad använder dessa som illustration. 
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Inledning 
En av de viktigaste uppgifter skolan har, är att hjälpa barn att lära sig läsa och skriva. Detta är 

oerhört betydelsefullt för att barnen i framtiden ska kunna klara sig bra i vårt skriftspråkliga 

samhälle. I skolår ett möter ofta barnen den första formella läs- och skrivundervisningen. Men 

de är för den skull inte främmande för språket; varje barn tar till skolan med sig det språk de 

redan har byggt upp i mötet med sin omgivning.  

 När barnen får börja med skolans formella läs- och skrivundervisning i första klass, 

handlar det alltså inte om att börja med något helt okänt. Språket har länge funnits 

runtomkring dem. De har mött talat och skrivet språk på många olika sätt i sin vardag och alla 

har de kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling. De är också individer som har med 

sig olika berättelser och olika syn på saker och ting. Dessa förkunskaper och tidigare 

erfarenheter bildar en grund för det fortsatta läs- och skrivlärandet.  

 I Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) framgår att undervisningen ska 

ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, för att 

på så sätt främja deras fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

 Vi menar att barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter behöver vävas ihop med 

och vara en betydande del i språklärandet. När något så fundamentalt som språket ska 

utvecklas, menar vi att elevernas språkliga, men även mer allmänna förkunskaper och tidigare 

erfarenheter bildar den grund som lärandet ska bygga vidare på. I detta examensarbete vill vi 

därför undersöka hur lärare ser på och tar tillvara på elevers förkunskaper och tidigare 

erfarenheter.  

 

Syfte 

Vårt syfte med examensarbetet är att belysa lärares förhållningssätt till elevers förkunskaper 

och tidigare erfarenheter i den tidiga läs- och skrivundervisningen.  

 

Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen vi utgår från är:  

• Hur ser lärare på elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen?  

Denna frågeställning kan preciseras genom följande två underfrågor:  
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• Tar lärare tillvara på elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter och i så fall hur? 

• Kan lärares uppfattningar om elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter kopplas till 

Phonics- eller Whole Language - traditionen? 

 

Centrala begrepp och avgränsning 

Som nämnts i inledningen föreskriver läroplanen att undervisningen ska utgå från elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I vårt examensarbete vill vi belysa 

lärares förhållningssätt till dessa förkunskaper och tidigare erfarenheter. Var för sig har 

begreppen lite olika innebörd, men tillsammans rymmer de det vi vill behandla. Med tidigare 

erfarenheter menar vi sådant eleverna varit med om - både livserfarenheter och specifika 

erfarenheter av språkande - medan vi med förkunskaper menar det de redan kan inom ett 

område, i det här fallet läs- och skrivlärande. 

 Vi har alltså valt att hålla dessa begrepp öppna och därmed både behandla dem i 

bemärkelsen förkunskaper och tidigare erfarenheter av språket, samt i ett vidare perspektiv 

som även omfattar barnens livsvärld.  

 I vår intervjustudie har vi för det mesta använt de båda begreppen tillsammans för att 

kunna täcka in ovan nämnda innebörder. I vår bakgrund problematiserar vi dock vid ett par 

tillfällen enbart erfarenhetsbegreppet utifrån forskning och teori som behandlar just det 

begreppet. Vi uppfattar det som att det vi refererar till som förkunskaper och tidigare 

erfarenheter, har samma innebörd som det en del författare enbart benämner som erfarenheter. 

 Vi har i detta examensarbete valt att undersöka några lärares syn på läs- och 

skrivlärande i förhållande till den språkliga bakgrund eleverna har när de kommer till skolan. 

Den tidiga läs- och skrivundervisningen fokuseras, eftersom barnens första möte med denna 

utgör en kritisk punkt för hur den fortsatta språkutvecklingen kommer att se ut. Jørgen Frost 

(2002) pekar på forskning som visar att de barn som har problem med läsning i årskurs ett 

löper stor risk att ha problem med detta även längre upp i åldrarna. 
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Bakgrund 
Resultatet från den intervjuundersökning vi gjort i vår studie behöver kunna ställas i relation 

till aktuell forskningslitteratur för att därefter kunna analyseras och granskas, därför kommer 

vi nu med denna teoribakgrund att försöka göra en sammanställning av litteratur som är 

relevant för vårt syfte. Vi kommer först att visa på redan befintlig forskning som berör och 

belyser vårt syfte utifrån olika infallsvinklar. Därefter beskrivs två skilda läs- och 

skrivundervisningsteorier som olika undervisningsmetoder går att härleda till samt olika 

argument som talar för eller emot respektive teori. Vi vill också ge en bild av barns läs- och 

skrivutveckling samt framlägga andra - för vår frågeställning - relevanta frågor och aspekter 

som står att finna i denna litteratur. Detta ser vi som viktigt för vår kommande analys av 

undersökningsresultatet, men det ger även läsaren en inblick i den litteratur som finns kring 

läs- och skrivlärande. Vi avslutar sedan bakgrunden med att visa på det perspektiv med vilket 

vi bemöter och analyserar resultatet.  

 

Tidigare forskning 

Vi visar i detta avsnitt på tidigare forskning som på olika sätt anknyter till och behandlar 

elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter.  

 

Elevers erfarenheter i undervisningen 

Elisabeth Hesslefors Arktoft (1996) har i sin forskning studerat 20 dåvarande lågstadielärares 

uppfattningar om att ta tillvara elevers erfarenheter, samt genom klassrumsstudier observerat 

på vilket sätt lärarna i undervisningen knöt an till dessa erfarenheter. Alla lärare i studien var 

positiva till den pedagogiska principen att knyta an till elevers erfarenheter, vilken de även 

kopplade samman med en individualisering av undervisningen. Hesslefors Arktoft kunde 

dock utifrån sin studie se två olika kategorier av lärare, då det gällde på vilket sätt 

undervisningen kopplades till erfarenheterna, dessa kallar hon illustration och utgångspunkt.  

 I den första kategorin, illustration, sågs elevernas erfarenheter som ett bidrag till 

lärarens planerade innehåll. Elevers erfarenheter togs då med för att motivera dem för ett visst 

innehåll, för att lärarna skulle veta var de skulle börja undervisa eller för att bekräfta eleverna 

i gruppen.  

 I den andra kategorin, utgångspunkt, menade lärarna att alla erfarenheter kan vara 

utgångspunkt för innehållsval och bearbetning, för utveckling av tankeverksamhet, för fostran 
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till respekt för andra och som grund för ett undersökande arbetssätt. Inom denna kategori 

lades vikt vid att elevernas erfarenheter gavs möjlighet att utvecklas och förändras och att 

själva bearbetandet och undersökandet var viktigt i sig; lärarna såg elevernas erfarande som 

en dynamisk faktor som kunde leda ett aktivt möte mellan eleven och undervisningen.  

 Begreppen illustration och utgångspunkt används i tolkningen av vår intervjustudie, 

eftersom de möjliggör en problematisering av erfarenhetsbegreppet. 

 

Skrivandet som grund 

Donald Graves (1983) beskriver i sin bok Writing: Teachers and Children at Work hur arbete 

med skrivprocessen kan se ut från första skoldagen och framåt. Han menar att barn kan börja 

skriva från det att de kommer till skolan, utifrån det de redan kan. Graves hänvisar till studier 

som kommit fram till att så mycket som 90 procent av alla barn som börjar skolan uppfattar 

att de kan skriva. Att läsa sa däremot bara 15 procent av de tillfrågade barnen att de kunde. 

Med detta inte sagt att de verkligen kan skriva bättre än de kan läsa, menar Graves, men de 

förväntar sig mer problem med läsning. Maj Björk och Caroline Liberg (1996) ställer utifrån 

denna forskning frågan om det inte skulle fungera utmärkt att låta barnen börja med att lära 

sig skriva i stället för att lära sig läsa. Utifrån vad Björk/Liberg och Graves (1983) skriver, 

skulle det alltså vara positivt att i början lägga större vikt vid skrivandet än läsandet. På detta 

sätt knyts undervisningen till elevernas förkunskaper och erfarenheter. 

 

Texter från vardagen 

Caroline Liberg (1993/2006) skriver om den amerikanska forskaren Anne Haas Dyson som i 

sina verk har visat att det är betydelsefullt för barn i förskola och skola att få använda sig av 

texter som är hämtade från den egna vardagen. Dyson (1997) skriver i sin bok Writing 

Superheroes om en skolklass hon följde. Där hade barnen en speciell tid för fritt skrivande, 

där de kunde skriva om det de ville. Sedan fanns en möjlighet för andra barn att dramatisera 

det som hade skrivits. Barnen i den här klassen kom att skriva mycket om sina olika 

superhjältar. Dyson menar att barnen, genom att använda dessa populära kulturella symboler, 

situerade sig själva i, och konstruerade sina sociala liv. Många vuxna oroar sig över hur barn 

engagerar sig i populärmedia, skriver Dyson, men detta är ändock en stor del av barnens 

värld. Visst har lärare - och samhället i stort - ett ansvar att förse barnen med bra kulturella 

produkter, men också ett ansvar att uppmärksamma det som barnen själva finner tillgängligt 

och meningsfullt. Annars riskerar vi att förstärka sociala uppdelningar i samhället. Liberg 
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(1993/2006) skriver att dessa texter från den egna vardagen kan vara böcker och 

serietidningar, filmer, tv-program och sånger och att dessa texter används i leken, men även 

bildar en god stödstruktur då barnen skapar egna texter. 

 Att ta med texter från barnens vardag kan som vi ser det vara ett av flera sätt att knyta 

an deras förkunskaper och tidigare erfarenheter till undervisningen. 

 

Betydelsen av elevernas bakgrund 

Flera forskare har pekat på den betydelse som elevernas sociokulturella bakgrund har, när det 

gäller att tillägna sig språket.  

 Dyson (1993) ser utifrån sin studie Social Worlds of Children Learning to Read and 

Write in an Urban Primary School att varje barn till skolan har med sig en komplex historia 

utifrån att de är medlemmar i en familj och ett samhälle, en historia som uttrycks i deras ord. 

Hon menar att lärarnas bemötande av barnen påverkar deras sätt att se på vad utbildning 

innebär. Om det i klassrummen inte ryms sociokulturell bredd och djup, menar Dyson, 

riskerar detta att kommunicera utanförskap och att utbildade personer inte är rotade i sin egen 

historia, i nära och betydelsefulla relationer.  

 Värd att nämnas i detta sammanhang är också Shirley Brice Heaths Ways With Words 

(1983/1999). Heath studerade ingående de språkliga traditionerna i två arbetarklassamhällen i 

södra USA - Roadville och Trackton - i jämförelse med språkliga traditioner bland 

medelklassen i staden där dessa barn gick i skola. Dessa barn från amerikansk och afrikansk 

arbetarbakgrund använde språket på andra sätt än vad som var skolans norm. Ett generellt 

påpekande som Heath gör utifrån sin studie är att språkliga mönster i ett samhälle är i 

överensstämmelse med och ömsesidigt förstärker andra kulturella mönster. Dessa studier av 

Heath och Dyson (1993) visar alltså på elevernas bakgrunds betydelse. När barn börjar skolan 

kan det innebära en mängd kulturkrockar. Språkanvändandet är centralt i detta, men även 

andra områden påverkas. Att i undervisningen se elevernas skilda bakgrunder som resurs kan 

på så sätt ställa elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter i relation till undervisningen.  

 

Elever som resurs 

I en amerikansk studie som Rigmor Lindö (1998/2002) refererar till, undersöktes fyra 

strategier att höja kvalitén på undervisningen i skolan. Det provades att 1- öka antalet 

undervisningstimmar, 2- minska antalet elever, 3- använda datorn som stöd i undervisningen 

samt 4- att använda elever som hjälplärare till varandra. Denna studie visade att den fjärde 
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strategin, där eleverna användes som resurspersoner till varandra, var överlägsen och mycket 

mer effektiv än de övriga strategierna. Lindö gör en koppling från detta till åldersintegrerade 

grupper där elever får stor möjlighet att lära av varandra. För oss blir detta intressant eftersom 

elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter tas tillvara då de hjälper varandra.  

 

Två synsätt på läs- och skrivlärande 

Inom området för barns tidiga läs- och skrivlärande finns två - i debatten ofta polariserade - 

traditioner med olika teoretisk grund, som i litteraturen har flera olika benämningar. Vi har 

valt att här kalla dem Whole Language och Phonics. Dessa två traditioner bemöter läs- och 

skrivlärandet på olika sätt och ligger till grund för olika metoder. Beröringspunkter finns dock 

och i den pedagogiska verkligheten blir metoderna ofta mer nyanserade än vad som synes i 

teorin. Nedan ger vi en bild av Phonics- och Whole Language - traditionerna.  

 

Phonics 

Denna tradition, även kallad ljudningsundervisning, har varit i bruk i Sverige sedan 1940-

talet; ljudningsmetoden härstammar härur och används fortfarande i stor utsträckning. 

Utgångspunkten är bokstavsljuden som sammanfogas till ord. Det talas om syntetiska metoder 

där delarna, bokstavsljuden, sammanfogas till en helhet (Lindö 1998/2002).  

 Denna tradition grundar sig på den experimentsbaserade forskningstraditionen, därmed 

godtas en teori först efter att den kan stödjas av studier och experiment (Frost 2002). 

 Att kunna läsa är inom Phonics liktydigt med att automatiskt kunna avkoda ord. Det 

formella går före förståelsen och meningsinnehållet och de texter som den oerfarne läsaren 

möter är därför speciellt anpassade till nybörjare med syfte att lära ut de alfabetiskt tekniska 

färdigheterna. Läsningen ses som ett systematiskt förlopp där man läser ord för ord. Man går 

från delar till helhet vilket även kallas Bottom Up - principen (Frost 2002). 

 Phonics - traditionen utgår från ett individualpsykologiskt synsätt. Detta innebär för 

undervisningen att dess fokus ligger på elevens individuella prestationer eller avsaknad av 

prestationer. Liberg (1993/2006) menar även att ett sådant synsätt kan medföra att läsande och 

skrivande inte lärs ut i sitt naturliga, sociala sammanhang. Grammatisk färdighetsträning är 

inte nog för en god läs- och skrivutveckling, menar hon, den kan istället motverka denna 

utveckling genom att inte relatera till verkliga och meningsfulla sammanhang.  
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 Kerstin Bergöö, Karin Jönsson och Jan Nilsson (1997) menar att det är just genom 

språkanvändning som vi lär oss innehållet i de grammatiska reglerna, därmed tappar sådana 

språkövningar sin legitimitet. 

 Det finns också de forskare som opponerar sig emot den rättstavningspraxis som 

återfinns inom den här traditionen som de menar gör barn skrivhämmade (Jfr Smith (2000)). 

Kritikerna hävdar att det är viktigt att inte rätta barnens stavfel utan låta dem få skriva på ett 

naturligt och ljudenligt sätt eftersom detta ger en grundläggande insikt och ett fundament som 

är viktig för en senare förståelse för stavningen och dess undantagsregler (Frost 2002).  

 Läsningens två sidor är avkodning och förståelse. Avkodning innebär att kunna känna 

igen och identifiera skrivna ord. För en van läsare går detta utan ansträngning och denne kan 

då fokusera på förståelsen, medan en ovan läsare får rikta in sig mer på själva avkodningen. 

Viktigt inom Phonics är därför fonemen - de olika ljud som orden kan delas upp i. Det ses 

som nödvändigt att barnet får klart för sig hur bokstäver symboliserar fonem, för att det ska 

kunna lära sig läsa och skriva. Barnet ska noggrant iaktta hur orden är uppbyggda, hur 

bokstäverna ser ut och i vilken ordning de kommer, för att sedan ljuda ihop ordet. På så sätt 

erhålls inre föreställningar av ordens utseende och den alfabetiska koden kan byggas upp 

(Lundberg 1989). 

 Forskare inom denna tradition menar att eleverna ska öva på det som faktiskt går att 

automatisera nämligen avkodning, därefter kan koncentrationen riktas mot det som inte går att 

automatisera - förståelsen. Kritiker menar tvärtom att det är fel att börja med avkodning 

eftersom det är något som eleverna inte kan från början. När avkodning inte stödjer sig på en 

kontext eller är kopplat till den egna erfarenheten medför det långsamma avläsare som inte 

förstår vad de läser. Om undervisningen bara fokuserar på avkodning innebär det enligt 

kritikerna att eleverna riskerar att överbelasta sitt korttidsminne med de små betydelselösa 

delarna som bokstäverna utgör. När dessa sedan ska fogas samman har eleven redan glömt de 

första bokstäverna och går därmed miste om meningsinnehållet. (Larson, Nauclér & Rudberg 

1992). 

  Men det finns också forskning som har visat på att god avkodning påverkar 

läsförståelsen på ett positivt sätt (Frost 2002). Vi anser att detta kan användas som ett 

argument för ljudningsundervisningen men likväl inte som kritik av Whole Language, 

eftersom även denna tradition kan rymma ljudning, även om det där inte är vad som i första 

hand utgås från.  

 Vi anser att elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter inte ses som någon viktig 

utgångspunkt inom Phonics – traditionen, eftersom formen här går före förståelsen. Det 



 8 

relateras överhuvudtaget sällan till förkunskaper och tidigare erfarenheter inom Phonics. 

Utgångspunkten inom traditionen är främst att läsning och skrivning lärs genom teknisk 

avkodning och därmed ges inte något betydande utrymme åt elevernas förkunskaper och 

tidigare erfarenheter.  

 

Whole Language 

Inom Whole Language - traditionen, även kallad helspråksundervisning, framhålls att barn lär 

sig språket naturligt i samspel och kommunikation med andra människor. Språkets funktion 

ses som centralt och det framhålls att språket utvecklas hand i hand med att kunskaper växer 

(Lindö 1998/2002).  

 Liberg tar sin utgångspunkt i detta synsätt och betonar vikten av att utgå från barnens 

erfarenheter, intressen och förkunskaper för att göra undervisningen meningsfull för dem. 

Barn möter tidigt skriftspråket i vardagen och tillägnar sig på så sätt vissa grundläggande 

principer och får därmed en förståelse för hur skriftspråket fungerar. Denna grund ses inom 

Whole Language som fundamental och nödvändig att utgå ifrån och bygga vidare på. Med en 

sådan syn på språkutvecklingen ses det följaktligen positivt på skriftspråklig stimulans som 

barn får hemifrån och i förskola (Frost 2002, Liberg 1993/2006).  

 Inom Whole Language anses det alltså att barn bäst lär sig läsa och skriva genom att i 

naturliga situationer få möta och bearbeta för dem meningsfulla texter på det sätt som passar 

dem själva bäst. Läsandet och skrivandet blir på så sätt meningsskapande processer och 

lärarens roll blir därmed inte främst att undervisa utan istället att handleda och finnas med 

som ett stöd i barnens språkutveckling. Inom denna tradition ses det som viktigt att gå från 

helhet till del; från förståelse och bakgrund till meningar, ord och bokstäver, något som även 

kallas Top Down - processer (Frost 2002).  

 Detta kan dock problematiseras. Ingvar Lundberg (1984) menar tvärtom att gissningar 

och Top Down - läsande hänger ihop med en dålig läsares strategi och hävdar att en 

pedagogik som förstärker benägenheten att gissa är olämplig. Larson m fl (1992) skriver 

också om detta och pekar på att det är kontexten som riskerar att göra eleverna till gissare 

istället för läsare. 

 Lundberg (1984) vänder sig också emot den tanke som finns på vissa håll inom Whole 

Language, att barn lär sig läsa och skriva automatiskt, utan formell träning. Han menar att en 

sådan skriftspråklig miljö är komplicerad att ordna, samt att ett metodiskt arbetssätt är ett 

måste för de elever som kommit efter i läs- och skrivlärandet. 
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 Vi anser att förkunskaper och tidigare erfarenheter utgör en grundsten i undervisningen 

inom Whole Language - traditionen. Med utgångspunkten att läsning och skrivning ska läras i 

meningsfulla sammanhang och knytas till elevernas befintliga språk, är det en förutsättning att 

undervisningen utgår från deras förkunskaper och erfarenheter, både de språkliga och de mer 

allmänna. 

 

Teorin i praktiken  

Teorier kan ses som kartor; kartan ger en tydlig helhetsöverblick och användaren kan ledas av 

den, men den är inte verkligheten. Teorin visar på viktiga utgångspunkter, dessa bildar 

tillsammans en struktur som läraren kan grunda sin undervisning på men den måste anpassas 

till den praktiska verkligheten. Utifrån en teori kan en medveten undervisningsväg väljas, utan 

den riskerar undervisningen att bli planlös (Längsjö & Nilsson 2005). 

 Lärare bemöter teorin på olika sätt. En del får upp ögonen för nya tankesätt, andra 

finner stöd för sin undervisning i teorin. Det finns också de som känner att de måste välja sida 

och välja bort något. Ytterligare en grupp blir både uttråkad och förbryllade av teoridebatten, 

de väljer istället det de anser vara det bästa av de olika teorierna - utifrån vad de känner till 

om dem. Dessa lärare följer sin egna trygga väg och riskerar därmed att gå miste om bättre 

undervisningsvägar (Längsjö & Nilsson 2005).  

 Vi menar att detta även är något som kan gälla för hur våra intervjupersoner förhåller 

sig till Phonics och Whole Language.  

 

Olika aspekter av elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter 

Vi kommer här att skriva om några olika aspekter av barns läs- och skrivlärande, som på olika 

sätt är länkade till elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter. Först handlar det om olika 

perioder i läs- och skrivutvecklingen, som beskrivs liknande inom Phonics och Whole 

Language, men där de olika synsätten påverkar hur elevernas förkunskaper tas tillvara. 

Därefter skriver vi om de krav som undervisningen kan ställa på elevernas förkunskaper, 

vilket kan vara problematiskt med tanke på att dessa kan variera mellan eleverna. Efter detta 

följer ett avsnitt om att ta utgångspunkt i de allmänna och språkliga förkunskaper som 

eleverna har. 
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Olika aspekter av läs- och skrivutvecklingens perioder 

Phonics- och Whole Language - traditionerna talar båda om olika stadier, eller perioder i 

barnens läs- och skrivutveckling. Detta visar att de två traditionerna ser samma perioder, men 

belyser även att de olika traditionerna ser lite olika på elevernas språkliga förkunskaper.   

 Tidigt i barns läs- och skrivutveckling, finns en period som av Liberg (1993/2006) 

kallas begränsat effektivt läsande och skrivande. Då är språkandet begränsat till det enskilda 

barnet och dess omgivning och vad som är meningsfullt för barnet, till exempel att läsa eller 

skriva sitt namn eller att känna igen en speciell ordbild. Lundberg (1989) kallar denna fas för 

det logografiska stadiet, eftersom orden behandlas som bilder. Senare i språkutvecklingen 

möter barnen vad Liberg (1993/2006) kallar grammatiskt läsande och skrivande och 

Lundberg (1989) det alfabetiska stadiet. Där lär sig barnet att ljuda ihop bokstäver till ord, här 

är formen och inte funktionen det centrala. När barnen sedan ”knäckt koden” och lärt sig läsa 

och skriva med flyt, utan att behöva ljuda varje bokstav har de uppnått effektivt läsande och 

skrivande respektive kommit till det ortografiska stadiet och fokus hamnar återigen på 

innehåll och funktion. 

 Liberg (1993/2006) som ser meningsskapandet som det allra viktigaste då barn ska lära 

sig läsa och skriva, menar att skolans undervisning bör ta sin början i det begränsade effektiva 

läsandet och skrivandet. Det grammatiska läsandet och skrivandet ser hon som en av flera 

stödstrukturer för att nå det effektiva läsandet och skrivandet. Andra stödstrukturer är då 

exempelvis förförståelse, att dra slutsatser, att använda sig av kamrater eller av en ordlista. 

Liberg hävdar att man inom ljudningsundervisningen ofta hoppar över det begränsade 

effektiva läs- och skrivandet och börjar direkt med det grammatiska läsandet och skrivandet. 

Hon menar också att man börjar med att lära ut förhållandevis avancerad grammatik i stället 

för de fundamentala grammatiska principerna. 

 Utifrån Phonics - traditionen är istället grunden att komma underfund med hur 

bokstäverna symboliserar fonemen (Lundberg 1989). Fonetisk medvetenhet anses komma 

före läsinlärningen, men det medges ändå att själva läsinlärningen innebär en stimulans för att 

utveckla den språkliga medvetenheten (Lundberg 1984). En fråga som det har debatterats 

mycket kring är just om fonologisk medvetenhet är ett villkor för eller ett resultat av 

läslärandet. Forskningen har hittills inte lyckats besvara den frågan (Liberg 1993/2006).  

 Liberg (1993/2006, 2003) talar om en annan sorts språklig medvetenhet. Hur bra barn 

läser beror på om de vet varför och hur man läser, menar hon. Genom att prata med barnen 
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om hur man faktiskt gör när man skriver samt genom att leka med språket, så stimuleras 

barnen att utforska skriftsystemet. 

 Till en början är språket inflätat i barnens handlingar, men allteftersom barnet får en 

större språklig kompetens, kan det också börja återge och kommentera handlingar med hjälp 

av språket. Vid skolstarten börjar vissa krav ställas på barnens språk. Förutom att kunna 

använda språket berättande, måste de också så småningom kunna förhålla sig mer distanserat 

till språket. Då är det viktigt att läraren ser till att de som inte har denna säkerhet får en chans 

att arbeta upp den (Frost 2002). Frost säger vidare: 

 

Att lära sig läsa är i hög grad en fråga om att kunna hantera språklig information utifrån en formell 

grundval. Därför är det också i läsundervisningen viktigt att utgå från det funktionella, för att därefter 

närma sig formella aktiviteter som ger insikt om de språkliga detaljerna (Frost 2002, s 92).  

 

Läs- och skrivundervisningens krav på elevers förkunskaper 

Ovan framkommer att vissa krav ställs på elevernas språk vid skolstarten. Vissa förkunskaper 

krävs alltså, vilket är naturligt eftersom undervisningen måste ta sin början någonstans. Vi ser 

det dock som viktigt att beakta att elevernas förkunskaper är så olika, vilket de olika 

traditionerna bemöter på lite olika sätt. 

 Flera forskare med olika syn på läs- och skrivlärande, har kommit fram till att barn som 

växer upp i skriftspråkliga hemmiljöer, har ett försprång jämfört med de elever som inte fått ta 

del av en sådan miljö. Lundberg (1989) menar att lärare kan ge de sistnämnda effektiva 

redskap genom att de bedriver ”en undervisning i skolan som präglas av reflekterande 

medvetenhet i fråga om språkutveckling och skriftspråksinlärning” (Lundberg 1989, s 194). 

Detta menar Lundberg att lärare kan göra bland annat genom att öva på att prata om och 

kommentera texter.  

 Liberg (1993/2006) menar att traditionell undervisning, alltså den som här benämns 

Phonics, kräver att barnen redan har vissa förkunskaper då de kommer till skolan. Om de 

saknar dessa förkunskaper ställs barnen åt sidan och kan få problem med läs- och 

skrivlärandet. Hon menar att barnen bland annat måste förstå att meningen med att läsa och 

skriva är att kommunicera och att de själva i framtiden behöver kunna detta. Liberg menar 

också att barnen behöver förstå att texter i skolans läseböcker många gånger inte i första hand 

kommunicerar något, utan framförallt är till för att lära ut läs- och skrivkonsten.  

 Ett liknande resonemang, fastän mer kopplat till skrivande, har Bergöö m fl (1997). De 

menar att barn som inte kan skriva vid skolstarten, eller lär sig skriva hemma vid sidan om 
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skolans skrivundervisning, löper stor risk att stöta på problem i sitt skrivande om de lär sig 

skriva genom ljudningsundervisning. 

 Att i undervisningen ta vara på den språkliga förmåga som barnen har sedan tidigare, 

ger dem självförtroende. Liberg (1993/2006) pekar även på vikten av att vuxna bemöter barn 

som kompetenta språkpartner och därigenom ger dem det självförtroende som är så viktigt för 

en god språkutveckling. De krav som ställs på barnen ska också vara anpassade till deras 

förmåga - eller strax ovanför, i den potentiella utvecklingszonen - för att stärka deras läs- och 

skrivande.  

 För att inte hindra barns skrivutveckling är det också viktigt att bejaka deras språkliga 

initiativ; låta dem ta chanser, göra fel och experimentera med språket utifrån egna 

funderingar. De behöver få pröva och finna de strategier som passar dem bäst (Bergöö m fl 

1997, Längsjö & Nilsson 2005).  

 

Med utgångspunkt i elevers allmänna och språkliga förkunskaper och 

erfarenheter 

Det är viktigt att läraren är medveten om att var och ett av barnen bär med sig flera års 

samlade erfarenheter när de kommer till skolan. Det är dessa erfarenheter som bildar 

underlaget för hur barnen förstår och tillägnar sig skolans undervisning. Läraren bör därför i 

sin läs- och skrivundervisning utgå ifrån och bygga vidare på dessa erfarenheter så att barnen 

kan utveckla sin förståelse och kunskap samt stödja och vägleda dem in i nästa steg i lärandet. 

Forskare som betonar vikten av förståelse menar att de texter som används i undervisningen 

ska vara meningsfulla; innehållet ska vara bekant för barnen eller så ska det baseras på 

barnens tidigare erfarenheter eftersom de då redan besitter en förförståelse. Detta ger barnen 

en tolkningsberedskap när de sedan ska börja med avkodningen (Larson m fl 1992, Längsjö & 

Nilsson 2005).  

 Talspråket är något de flesta elever behärskar bra när de börjar i skolan, det är grunden 

för det fortsatta språklärandet. Inom Whole Language - traditionen dras paralleller mellan 

talspråksutveckling och skriftspråksutveckling och man menar att detta kan vara till hjälp då 

den första läs- och skrivundervisningen läggs upp. Eftersom barnet lär sig prata i samspel med 

andra, i skiftande situationer och med allt större svårighetsgrad, kan detta även användas vid 

skriftspråkslärandet (Björk & Liberg 1996). Att läsa och skriva grundar sig enligt Larson m fl 

(1992) på samma språkliga förmåga som tala och lyssna. Ett konkret exempel på 
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förhållningssättet att utgå från talet, är de metoder som utarbetades av Ulrika Leimar (1974) 

och som går under namnet Läsning på Talets Grund (LTG). 

 Förespråkare för Phonics - traditionen framhåller istället de många skillnaderna mellan 

talat och skrivet språk. Bland annat lärs talspråket in mer naturligt än skriftspråket medan 

skriftspråket kräver en mer metodisk vägledning och skriftspråket är på sätt och vis ett annat 

språk än talspråket, eftersom det inte skrivs som talspråket låter (Lundberg 1984, 1989). 

 Inom ljudningsundervisningen lärs läsning ut innan skrivning, men barn som börjar 

använda skriftspråket naturligt innan skolstart skriver oftast innan de läser. Kritiker till 

ljudningsundervisningen menar därför att skrivning bör föregå läsning i undervisningen och 

ses som ett naturligt sätt att lära sig läsa (Längsjö & Nilsson 2005).  

 Om barnen får utgå från det de kan, även om det bara är några få bokstäver, blir 

inlärningen effektiv. Barnen ges möjlighet att efterfråga nya bokstäver, detta blir en naturlig 

problemlösningsprocess (Björk & Liberg 1996).  

  Liberg (1993/2006) menar att barn behöver möta skriftspråket på ett informellt sätt - i 

sitt begränsade effektiva läsande och skrivande för att använda hennes egna termer - så att de 

lär sig skriva före de lär sig läsa och att detta sätt kan ses som ett naturligt sätt att lära. Hon 

menar att barn får svårare i ljudningsundervisningen, där de får möta det grammatiska 

läsandet först. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt utgörs av en sociokulturell syn på lärande och en 

socialinteraktionistisk syn på läs- och skrivlärande. Vår egen pedagogiska utbildning har tagit 

sin grund i de sociokulturella perspektiven och dessa har därmed präglat vår egen syn på 

lärande. Likaså har de studier vi gjort gällande läs- och skrivlärandet huvudsakligen utgått 

ifrån det socialinteraktionistiska perspektivet, vilket vi ansluter oss till. Dessa perspektiv 

kommer därför att färga vår analys av undersökningen. 

 

Sociokulturellt perspektiv  

Olga Dysthe (2003) skriver att utifrån de sociokulturella perspektiven ses kommunikation 

som en förutsättning för att lärande och utveckling ska kunna ske, samt att det är genom 

samspel och interaktion som lärande skapas. Sociokulturellt perspektiv har sina rötter i den 

konstruktivistiska synen på lärande, men har en annan syn på kunskap genom att fokus har 
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flyttats från de individuella processerna till samarbetet i kontexten. Kunskap ses också vara 

bunden till historiska sammanhang och den kultur som den ingår i.  

 Dysthe (2003) menar att pragmatikern John Dewey är en av flera anfäder till 

sociokulturell teori. Dewey anser att kunskap bildas genom praktisk aktivitet och genom 

kommunikation, samt att kunskap är bunden till ett sammanhang och att den ska ta sin 

utgångspunkt i den tidigare erfarenheten.  

 
Deweys syn på erfarenhet  

I Deweys (1916/1999) diskussion om utbildning utgör barnens erfarenheter en stor del; han 

menar att lärande sker genom utveckling av tidigare erfarenhet. Han kritiserar den 

undervisning där barnen förväntas absorbera redan befintlig kunskap och han ser en risk i att 

den skapar en splittring mellan det som barnen lär i skolan och det som de erfar i sin vardag. 

Om det som kommuniceras inte knyter an till barnens tidigare erfarenheter blir det bara tomt 

meningslöst prat. Här följer Deweys definition av begreppet utbildning: 

 

Det är den rekonstruktion eller reorganisation av erfarenheten som fördjupar erfarenhetens mening 

och förstärker förmågan att styra senare erfarenheters riktning (Dewey 1916/1999, s 117). 

 

Socialinteraktionistiskt perspektiv 

Utifrån forskning som bedrevs under 1960-talets senare del framkom att barn lär sig läsa och 

skriva mycket tidigt. Barn använder sig först av mycket enkelt läsande och skrivande, för att 

sedan förstå den alfabetiska koden. Därefter börjar de använda sig av ett mer utvecklat språk 

och ett mer effektivt läsande och skrivande. Det är utifrån denna forskning som det 

socialinteraktionistiska perspektivet har utvecklats (Liberg 1993/2006). Liberg företräder 

detta perspektiv och menar att barn utvecklar sitt språk i relation med sin omgivning. Läs- och 

skrivundervisningen bör således beakta detta och ta sin utgångspunkt i barnens befintliga 

språk och tidigare erfarenheter, på så vis kan undervisningen bli meningsfull för barnen, vilket 

hon ser som fundamentalt.  

 Detta perspektiv utgår ifrån att språkets funktion är att kommunicera. Läs- och 

skrivundervisningen kan därför inte enbart fokusera på de grammatiska färdigheterna utan 

måste främst se till hur barnen interagerar i språket. Det är också viktigt att det uppstår ett 

möte mellan barnens språkliga förståelse och undervisningen (Andersson & Nauclér 1987). 

 Vi ser det som att det socialinteraktionistiska perspektivet är förenligt och har mycket 

gemensamt med det sociokulturella perspektivet. Inom båda perspektiven framhålls att 
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lärande sker i meningsfulla sammanhang, i kommunikationen och genom att knyta an till de 

tidigare erfarenheterna.   
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Metod 
Vi vill i detta avsnitt om metod visa på de betänkanden vi haft kring vår undersökning samt 

visa på de val som vi gjort för att söka svar kring vår frågeställning och för att uppnå vårt 

syfte.  

 Vi kommer först att redogöra för vårt val av datainsamlingsmetod och diskutera kring 

den kvalitativa intervjun. Under rubriken "Val av forskningsinformation och urvalsutförande" 

visar vi därefter på de val vi gjort kring våra egna intervjuer. Metodavsnittet avslutas sedan 

med en beskrivning av förfarandet av undersökningen, här belyses även de olika hänseenden 

som vi har beaktat.  

 

Val av datainsamlingsmetod 

Vi har valt att som datainsamlingsmetod använda kvalitativa intervjuer. Kvalitativ forskning 

är - till skillnad från kvantitativ forskning - tolkningsinriktad och intresserar sig för hur 

individerna upplever och tolkar sin omgivning och de företeelser som skapas i mötet mellan 

dem och deras omgivning (Bryman 2002), något som ligger i linje med vårt syfte. Vi anser att 

vi med en sådan metod på ett bra sätt får reda på lärarnas tankar kring vår frågeställning. Om 

vi i stället hade valt en kvantitativ metod som enkät, hade vi varit tvungna att ställa mer slutna 

frågor än i en kvalitativ intervju och vi hade då inte heller kunnat ställa viktiga följdfrågor. 

Genom att göra kvalitativa intervjuer har vi för avsikt att beskriva, tolka och förstå 

intervjupersonernas skildringar och uppfånga meningen i dem, både genom det som faktiskt 

sägs och genom det outtalade. Detta är högst relevant för att vi ska kunna dra några slutsatser 

utifrån vårt syfte. Den strukturgrad som vi har valt till våra intervjuer ligger inom spektrat för 

den halvstrukturerade intervjun (se Kvale 1997). Valet av strukturgrad baserar vi på att 

intervjuerna ska beröra ungefär samma ämnen för att vi ska kunna dra paralleller mellan dem 

- fyra intervjupersoner och två intervjuare ingår i undersökningen. Vi vill dock fortfarande ha 

en frihet i intervjun så att skildringarna blir spontana och ligger nära intervjupersonernas egna 

upplevelser. 

 

Val av forskningsinformation och urvalsutförande 

Vi har valt att göra fyra intervjuer. Detta ser vi som tillräckligt för att uppfylla vårt syfte. Till 

detta tillkommer också en pilotintervju, som vi senare kommer att redogöra för mer ingående. 
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 När det gäller urval, har vårt enda urvalskriterium varit att våra intervjupersoner är 

lärare som har arbetat i skolår ett med det tidiga läs- och skrivlärandet. Det vi är intresserade 

av är att se om och i så fall hur de intervjuade lärarna tar tillvara elevers förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. Utifrån vårt syfte och detta enda urvalskriterium så har vi inte valt lärare 

utifrån på förhand uppsatta kategorier - vi genomför ju också bara fyra intervjuer - men 

självklart har ändå dessa lärare olika synsätt på läs- och skrivlärandet, vilket kommer att 

framgå i resultatanalysen. 

 I urvalet av intervjupersoner har vi till viss del använt oss av redan etablerade kontakter. 

Två av lärarna är bekanta med en av oss sedan tidigare. Vi är medvetna om att det kan finnas 

problem med att vi intervjuar personer vi redan känner, bland annat avråder Jan Trost 

(1993/2005) från detta. Vi tror dock inte att det kommer att medföra problem i detta fall, då vi 

inte känner dessa lärare privat. Vi menar istället att det kan innebära en fördel för 

intervjusituationen i och med att vi är bekanta sedan tidigare och att samtalet då kan bli mer 

avslappnat. De andra tre personerna - då vi också räknar med vår pilotintervju - har vi 

rekryterat på annat sätt, genom så kallade “gate-keepers” (se Trost 1993/2005), som har hjälpt 

oss att komma i kontakt med personer som vi kan intervjua. Naturligtvis kan det spela in att vi 

är bekanta med två av intervjupersonerna och inte de andra. Detta är något vi är medvetna om, 

samtidigt som denna effekt kanske inte ska överbetonas. Det finns ju även andra mer 

betydande skillnader mellan intervjuerna. Till exempel har vår egen roll som 

forskningsinstrument en stor inverkan, något som vi kommer att diskutera mer ingående under 

rubriken "Vår roll som forskningsinstrument".  

 

Undersökningens genomförande 

I det följande beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi lyfter också fram och 

problematiserar olika delar och aspekter som påverkar resultatet.    

  

Intervjufrågor  

Vi har arbetat med olika frågeområden, där vi har ställt några övergripande frågor och där den 

intervjuade fått berätta relativt fritt. Vi har haft några underpunkter med frågor inom dessa 

huvudfrågor som vi har velat beröra för att kunna få fram en tydligare bild.  

 Våra frågor kan delas upp i två block. Först har vi frågat mer allmänt om lärarens syn på 

läs- och skrivlärandet samt hur läs- och skrivundervisningen bedrivs och hur läraren tänker 

kring detta. Efter denna del har vi kommit in på området för vårt syfte och vår frågeställning; 
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elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter. Med detta tillvägagångssätt har vi velat 

undersöka, om tidigare erfarenheter och förkunskaper är något som nämns spontant då lärarna 

pratar om sin undervisning i stort. Detta har varit en anledning för oss att inte öppet visa alla 

frågor i intervjun för den intervjuade, eller att i förväg ingående förklara vilka frågor som 

kommer att finnas med. Om vi hade gjort detta skulle intervjupersonen ha kunnat bli styrd av 

detta och deras utsagor bli missvisande. På så sätt skulle undersökningens tillförlitlighet ha 

kunnat äventyras (se Trost 1993/2005). Genom att fråga allmänt om lärarnas upplägg av den 

tidiga läs- och skrivundervisningen, har vi också kommit att kunna se ungefär vilken teoretisk 

grund lärarna har, hur de menar att barn bäst lär sig läsa och skriva. Genom att därefter 

komma in på frågor som rör förkunskaper och tidigare erfarenheter, har vår intention varit att 

vi ska kunna se om detta är något som, hos de intervjuade lärarna, kan spåras till en viss 

teoretisk grund eller ståndpunkt. 

 När vi har formulerat intervjufrågorna har vi strävat efter att språket ska kännas 

naturligt och vardagligt, ligga nära talspråk och inte innehålla akademiskt språk. Vi har velat 

att frågorna ska vara enkla, tydliga och inte kännas värderande. Genom detta har vi velat göra 

intervjun mer avslappnad och låta dess karaktär bli mer av ett vardagligt samtal; detta för att 

vi ville att lärarens beskrivningar skulle bli mer spontana, utförliga och ligga nära hennes egna 

upplevelser.  

 Vi har använt oss av två öppningsfrågor där vi har frågat hur länge personen har arbetat 

som lärare och i vilka skolår. Därefter har vi gått in på vårt första block, tidig läs- och 

skrivundervisning. Detta avsnitt har inletts med frågan Hur ser din tidiga läs och 

skrivundervisning ut? Här har vi velat få en bild av den praktiska undervisningen och vilka 

material som används. Vi har också betonat att vi är intresserade av den första 

undervisningen, den som bedrivs i skolår ett. Denna fråga ser vi som en bra inledande fråga 

då den är konkret och lätt att prata om. Vår tanke har varit att läraren på så sätt i ett tidigt 

skede ska komma in i samtalet och få ge en utförlig beskrivning.  

 Vi har därefter gått vidare och pratat om lärarens syn på undervisningen. Då har vi 

frågat: Hur ser du på det tidiga läs- och skrivlärandet? Vi har velat utröna vad lärarna ser 

som viktigt och om det finns något särskilt som ligger till grund för denna syn. Vi har också 

ställt två andra frågor i anslutning till lärarens syn: Vad inspireras du av? och Är det något 

särskilt du tänker på och utgår från när du planerar läs- och skrivundervisningen? Alla dessa 

frågor gav läraren en chans att spontant omnämna elevers förkunskaper och tidigare 

erfarenheter. Vi har också velat se om lärarens syn gått att härleda till någon tradition eller 

teori. Med hela detta block har vi haft en möjlighet att kritiskt granska deras tal om 
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förkunskaper och tidigare erfarenheter. Vi har kunnat tolka detta tal utifrån det som här 

framkommit.       

 Därefter har vi ställt frågan: Hurdana är barnens språkkunskaper när de kommer till 

skolan? Denna frågas syfte har varit att skapa en övergång till nästa block. 

 Efter detta har vi gått in på det andra blocket, elevers förkunskaper och tidigare 

erfarenheter. Den första fråga vi har ställt inom detta block är: Hur tänker du kring de 

förkunskaper och erfarenheter eleverna redan har av språket när de kommer till skolan? 

Denna fråga knyter an till den förra frågan, den är också ganska öppen men styr ändå in 

samtalet mot vårt syfte. Därefter har vi försökt reda ut vad begreppen förkunskaper och 

tidigare erfarenheter betyder för läraren. Detta block har avslutats med frågan: Är elevers 

förkunskaper och erfarenheter något du tänker kring och använder dig av i undervisningen? 

Denna fråga är den mest centrala för oss. De övriga frågorna kan direkt hjälpa oss att finna 

svar kring vårt syfte, men de bygger också upp en kontext från vilken vi kan tolka svaren vi 

får på denna sista fråga.  

 Intervjun har sedan avrundats med att läraren givits tillfälle att göra tillägg och 

förtydliganden. (Se bilaga 1 för hela intervjuguiden). 

 

Intervjusituationer 

Vi har delat upp intervjuerna så att vi intervjuat två lärare var, vi har alltså valt att endast vara 

en intervjuare. Fördelar med detta är att den intervjuade inte behöver känna att den är i 

minoritet och att maktbalansen är skev, samt att det är resurssparande (se Repstad 1999). I vår 

pilotintervju förhåller det sig dock lite annorlunda, vilket vi kommer att ta upp längre fram.  

 Den första kontakten vi har tagit med våra intervjupersoner har varit via telefon med 

förfrågan om att medverka i vår undersökning och att detta sker genom en intervju. Vi har då 

övergripande förklarat syftet med denna undersökning, men på ett sätt som inte äventyrar 

undersökningens tillförlitlighet. Därefter har vi skickat ett informationsbrev där vi återigen 

ger en övergripande förklaring av syftet, delger de forskningsetiska aspekter som vi arbetar 

utifrån - vilka grundar sig på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) - samt hur vi 

kan kontaktas. (Se bilaga 2 för informationsbrevet). 

 Nästa kontakt har varit själva intervjun, vilken har utförts på den skola där läraren 

arbetar, detta för att tillmötesgå intervjupersonerna och göra det smidigt för dem. Detta anser 

vi också vara bra för maktbalansen eftersom vi då befinner oss i en miljö där läraren känner 
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sig bekväm. Intervjuerna har genomförts i ett avskilt rum och dokumenterats med hjälp av en 

bandspelare - vilket vi närmare kommer att gå in på under rubriken "Bandspelare".  

    

Bandspelare 

Vi har dokumenterat intervjuerna genom en bandspelare. På så sätt har vi inte behövt föra 

anteckningar, utan kunnat koncentrera oss på intervjun och den intervjuade; att anteckna 

skulle kunna verka störande i dialogen då samtalet inte flyter lika lätt på grund av pauser för 

att hinna anteckna. Vi tror också det skulle vara svårt att koncentrera sig på vad som faktiskt 

sägs, med risk för att missa viktiga följdfrågor. Pål Repstad (1999) menar även att en 

bandspelare är extra funktionell när man som forskare vill få tag på värderingar och känslor, 

att det annars är lätt att missa nyanser och annan viktig kunskap i intervjusvaren. Vi är 

medvetna om att användandet av en bandspelare har kunnat medföra en viss påverkan på 

intervjusituationen. Att ha med en bandspelare kan nämligen göra att den intervjuade inte 

känner sig så avslappnad som den skulle göra utan bandspelaren (Repstad 1999, Trost 

1993/2005). Vi tror ändå att nyttoaspekten har övervägt nackdelarna liksom vi menar att vi 

har kunnat förebygga dessa problem bland annat genom att vara noga med de etiska 

aspekterna men även genom att förbereda oss väl med förfarandet av den tekniska 

apparaturen, så att vi själva har kunnat bidra till en avslappnad intervjusituation. Ingen av de 

fyra intervjupersonerna har heller önskat att genomföra intervjun utan bandspelare.  

 

Pilotstudie  

Eftersom vi inte är några vana intervjuare, har vi som övning genomfört en gemensam 

pilotintervju. På detta sätt har vi kunnat få upp ögonen för olika aspekter i intervjusituationen 

och eventuellt korrigera saker som kunnat försvåra för oss. Till skillnad från de övriga 

intervjuerna har denna intervju genomförts av oss båda tillsammans. Vi har på detta sätt velat 

se varandra i intervjusituationen och på så sätt tillsammans få möjlighet att problematisera 

olika aspekter, för att få en gemensam grund att utgå från i de enskilda intervjuerna. Som vi 

tidigare nämnt, ser vi det som en nackdel att vara två, bland annat med tanke på att den 

intervjuade kan känna sig i underläge. Vi har inte lagt så stor vikt vid detta i denna intervju 

eftersom det är en pilotstudie, men har ändå velat undvika detta maktunderläge, varför vi till 

denna intervju valt en erfaren lärare. Förutom övning så har en annan viktig poäng med 

pilotintervjun varit att vi fått pröva frågorna på en intervjuperson och därmed kunnat lägga 

märke till om frågorna behöver korrigeras.  
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 Denna intervju har genomförts utan bandspelare eftersom intervjupersonen upplevde det 

som obehagligt att spelas in på band. Detta beklagar vi eftersom vi ville att situationen skulle 

vara så lik de övriga intervjusituationerna som möjligt; men vi ser det heller inte som ett stort 

hinder då syftet med denna intervju främst har varit att ge oss ett övningstillfälle där vi har 

kunnat testa frågorna och skapa en gemensam grund inför de övriga intervjuerna. 

 

Etiska aspekter  

Vi har i genomförandet av vår intervjustudie uppmärksammat och tagit hänsyn till de etiska 

regler som Vetenskapsrådet (2003) gett ut till skydd för undersökningspersonernas integritet.  

 När det gäller samtyckeskravet gav lärarna muntligt sitt samtycke till medverkan i 

undersökningen då vi pratade med dem. För att tillmötesgå informationskravet, valde vi att 

förutom denna muntliga kontakt även skriftligt informera om vår uppsats, om deras uppgift 

och om villkoren för intervjun. Vi valde dock, som vi redan nämnt, att inte i förväg berätta 

vårt ordagranna syfte och vår forskningsfråga. Som nämnts tidigare så berodde detta på att vi 

inte ville styra de intervjuades tankar utan låta dem berätta fritt om sin undervisning innan 

samtalet styrdes in på aspekter kring elevers tidigare erfarenheter och förkunskaper. I detta 

fall stod alltså en etisk aspekt mot tillförlitligheten av arbetet. För att denna tillförlitlighet inte 

skulle kunna ifrågasättas (se Trost 1993/2005) såg vi det som nödvändigt att göra på detta 

sätt, då vi heller inte ansåg att lärarna tog skada av detta. 

 Vi informerade om att intervjuuppgifterna bara kommer att användas i vår uppsats samt 

när denna kommer offentliggöras. Vi skrev också att deras medverkan är frivillig och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Genom att fingera namn och ta bort information 

som kan peka ut skolorna och genom att vara varsamma med våra intervjudata, har vi tagit 

hänsyn till konfidentialitetskravet. Vi kommer inte att använda uppgifterna i något annat syfte 

än för detta examensarbete, därmed har vi också beaktat nyttjandekravet. Vi anser för övrigt 

att detta material inte är känsligt i den bemärkelsen att de intervjuade behöver få läsa det 

innan det publiceras. 

 

Vår roll som forskningsinstrument 

Vi är medvetna om att vi som intervjuare och uttolkare har haft en betydande påverkan på 

resultatet och på redovisandet av detta. I intervjusituationen har vi varit en av två 

samtalsparter som ingått i intervjun och därmed har vi varit medskapare av resultatet. Vi har 

format intervjun med de frågor vi ställt samt genom vårt bemötande av det intervjupersonen 
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berättat och uttryckt. Detta resonemang ligger i linje med ett relationellt synsätt, utifrån det 

ses själva interaktionen som meningsskapande (se Kvale 1997).  

 Vi har också påverkat resultatet genom våra tolkningar. Vi har tolkat resultatet utifrån 

den förförståelse vi bär med oss. För att vidga denna förförståelse har vi läst litteratur som 

varit relevant för vårt syfte - vilket avsnittet "Bakgrund" är en sammanställning av (se Gilje & 

Grimen 1992/2004, Kvale 1997). 

  Vårt sätt att tolka har påverkats av en så kallad dubbel hermeneutik. Vi har velat ta 

tillvara intervjupersonernas egna beskrivningar, tankar och tolkningar, samtidigt som vi sedan 

har tagit ett steg bort från dem genom att tolka och analysera dem (se Gilje & Grimen 

1992/2004). 

 Vi är också medvetna om att det kan finnas flera möjliga tolkningar av resultatet och att 

vår tolkning och analys följaktligen är en av flera tänkbara (se Kvale 1997).  

 

Verifiering 

Vi har under hela arbetsprocessen strävat efter att undersökningen ska vara giltig och 

undersöka det den avser att undersöka; att syftet är förankrat i teorin och att vi valt en - för 

vårt syfte - relevant undersökningsmetod. Själva intervjun ska också behandla de företeelser 

den avser att behandla, alltså elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter, samt genom 

andra frågor belysa lärarens tal om dessa, vilket ska resultera i ett analysunderlag. 

Bearbetningen ska inte förvanska undersökningsmaterialet och analysen ska vara logisk, solid 

och förankrad i teorin. Vi har också delgivit vår egen teoretiska utgångspunkt, med vilken vi 

kommer att analysera materialet (se Kvale 1997).  

    Vi har eftersträvat att våra intervjuer ska vara tillförlitliga, att intervjusituationerna 

och intervjufrågorna ska vara lika. Samtidigt har vi värnat om att få utförliga och nyanserade 

svar, med beskrivningar som speglar lärarens syn på och inställning till elevers förkunskaper 

och tidigare erfarenheter. Därmed får standardiseringsnivån inte vara för hög så att vi går 

miste om detta, vilket ligger i linje med den kvalitativa intervjun (se Trost 1993/2005).  

 

Bearbetning och analys 

Utifrån de bandinspelningar som gjorts under intervjuerna har vi framställt transkriptioner 

som successivt - genom flera steg av omarbetningar - har vidareutvecklats till den följande 

resultatanalysen.  



 23 

 I transkriptionsarbetet har vår avsikt varit att översätta talspråket till ett förståeligt 

skriftspråk, så att innehåll och mening inte förvanskas. Vi har alltså inte gjort en ordagrann 

översättning eftersom det inte är relevant för vårt syfte. Vi har fokuserat - utifrån vårt syfte - 

relevanta delar och vissa ovidkommande avsnitt har därför utelämnats. Denna transkription 

har sedan på olika sätt bearbetats, med utgångspunkt i Steinar Kvales analysmetoder (1997). 

De analysmetoder han beskriver skapar alla mening men på olika sätt, detta genom 

koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning eller genom ad hoc-metod. I den 

sistnämnda metoden skapas mening genom att blanda och använda många av de olika 

metoderna. Denna sistnämnda kategori ger stor frihet och metoderna växlas allt efter vad som 

passar forskaren, dennes syfte och materialet.  

 Vi har valt att i vårt analysarbete använda oss av en ad hoc-metod eftersom vi tror att en 

sådan metod, där vi kan plocka lite från varje, passar oss och vårt arbete bra. Med tanke på vår 

ringa erfarenhet av att arbeta med dessa analysmetoder så anser vi att en ad hoc-metod är att 

föredra då den ger en stor frihet. Olika delar av materialet kan analyseras genom olika 

metoder vilket ger en bred spännvidd åt analysen, något som vi ser som positivt även om man 

bortser från vår begränsade erfarenhet. Vår strävan är att tolkningarna ska vara logiska och 

solida och vi intar en kritisk hållning till vår egen analys. Vi stärker också vår analys genom 

att stödja den i teoribakgrunden.  

 Utifrån vår teoretiska utgångspunkt tolkar vi lärarnas tal om den egna 

klassrumsvardagen och den egna synen på läs- och skrivlärande. Det handlar alltså om en 

tolkning av lärarnas tal om sin egen syn på läs- och skrivlärande och den undervisning de 

bedriver, inte den faktiska sanningen. Det bör påpekas att tolkningarna görs utifrån en enda 

intervju med varje lärare, vilket kan ge en begränsad bild av lärarnas syn och den 

undervisning som de bedriver. 

 Vi har valt att i resultatredovisningen presentera varje lärare i var sitt avsnitt. På detta 

sätt bildar beskrivningen en helhet, vilket vi anser ger en fylligare bild av läraren än om vi 

hade fragmenterat den. Genom kontexten blir beskrivningarna tydligare, vilket ligger i linje 

med det sociokulturella perspektivet.  
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Resultatredovisning 
I följande avsnitt redovisas och analyseras intervjuresultaten. Vi beskriver kort varje lärare, 

den läs- och skrivundervisning de utövar samt elevernas förkunskaper och de tidigare 

erfarenheternas plats i denna, utifrån lärarnas egna berättelser och våra tolkningar.  

 De lärare som ingått i vår undersökning presenteras här under fingerade namn för att vi 

värnar om deras anonymitet. Först kommer redovisningen av Birgitta att presenteras utifrån 

den intervju som genomfördes med henne 2006-11-15. Därefter följer redovisningen av 

Annika utifrån den intervju som genomfördes med henne 2006-11-14, vidare presenteras 

Lotta vars intervju genomfördes 2006-11-16 och slutligen presenteras Marianne vars intervju 

genomfördes 2006-11-15.  
  

Birgitta  

Birgitta har arbetat i skolan i 33 år och samtliga år har hon undervisat i skolår ett, två eller tre. 

Hon har ett stort intresse av läs- och skrivlärande och hon håller sig à jour inom detta område 

genom att läsa litteratur och fortbilda sig. Hon blir också inspirerad av andra lärare som hon 

tycker arbetar på ett intressant sätt. Birgitta har även varit på Nya Zeeland och tagit del av hur 

de arbetar där och hur de använder sig av Reading Recovery. Hon tycker också det är bra att 

resonera med sina kollegor, både de som har arbetat länge och de som är nyutbildade. Birgitta 

tycker det är viktigt att vara öppen för nyheter, men hon anammar inte allt helt okritiskt utan 

ställer det i relation till sin erfarenhet. Birgitta säger sig har en helhetssyn på undervisningen.  

 Birgitta tycker det är viktigt att hennes elever får en positiv bild av och känner ett 

självförtroende i läs- och skrivlärandet. Hon ser det som viktigt att finnas till hands för sina 

elever så att hon kan uppmuntra allt som är positivt och det som de gör rätt när de läser och 

skriver. Hon betonar också vikten av att hinna läsa med eleverna.    

 

Birgittas undervisning 

Birgitta poängterar att de hela tiden arbetar i en läs- och skrivmiljö, allt arbete som de gör i 

klassen knyter an till svenskämnet. De kan till exempel väva in natur eller bild i läs- och 

skrivundervisningen och de arbetar även tematiskt. Birgitta menar att det viktigaste i skolår ett 

är att barnen lär sig läsa och skriva och hon understryker vikten av att läs- och skrivmiljön är 

stimulerande för barnen.  
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 Den läs- och skrivundervisning som hon bedriver är uppbyggd av fyra delar: 

bokstavstema, barnen skriver egna texter, storbok och läsgrupper - dessa delar löper parallellt 

i undervisningen.  

 

Bokstavstema 

I Birgittas klass arbetar alla barnen med samma bokstav samtidigt, men arbetet med 

bokstäverna ser lite olika ut beroende på att barnen kan olika mycket om bokstäverna.  

Birgitta introducerar den bokstav de ska arbeta med genom att göra någon slags inledning; det 

kan vara att hon gör en teater, eller så kanske de skriver en saga eller en ramsa tillsammans 

som anknyter till den bokstav de ska arbeta med. Sedan pratar de om vilka ord denna bokstav 

finns i, de lyssnar var någonstans i ordet bokstaven hörs, de tittar på hur bokstaven ser ut och 

de kan till exempel forma kroppen som den bokstaven. Barnen får därefter enskilt träna in 

bokstavsformen på olika sätt, det kan vara i sand eller med vatten, de skriver därefter 

bokstaven med olika färgpennor för att sedan börja använda blyertspenna. När barnen börjar 

kunna bokstavsformen, så samlar Birgitta dem för att prata om bokstaven och tillsammans gör 

de en tankekarta med associationer och förslag på hur de kan arbeta med bokstaven. Utifrån 

tankekartan väljer sedan varje barn vad de vill arbeta med, de kan till exempel välja att skriva 

en egen bok. Ibland så gör de istället ett gemensamt arbete, det kan exempelvis vara att de 

skriver en gemensam storbok. Detta arbete kan löpa över flera dagar.  

 

Barnen skriver egna texter  

Erfarenhetsmässigt så har Birgitta märkt att det är väldigt många barn som lär sig läsa genom 

att skriva. Därför börjar de skriva redan första veckan när barnen börjar ettan. Birgitta hjälper 

dem och uppmuntrar dem till att försöka lyssna ut vad de hör av det ord de ska skriva. Oftast 

ritar barnen en bild och så ska de skriva någonting till bilden. De får försöka och göra så gott 

de kan; Birgitta berättar att barnen ofta tappar några bokstäver, men det står ju faktiskt 

någonting, vilket är det viktigaste.  

 

Storbok 

Birgitta arbetar också med storbok med sina elever. När hon går igenom storboken så har hon 

täckt över texten och de resonerar bara om bilderna, men i sitt tal så försöker Birgitta få in ord 

som hon vet finns i texten, på så sätt byggs en förförståelse upp. Därefter läser de berättelsen, 

för att sedan läsa den igen och då pekar Birgitta och följer med i texten medan de läser. De 
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läser alltså boken flera gånger och bearbetar texten under tiden. De kan också följa upp 

storboksarbetet med egna småböcker eller med en gemensam, egenförfattad storbok. 

 

Läsgrupper 

En annan del som Birgitta använder i sin undervisning är läsgrupper. I början testar hon 

eleverna utifrån LUS (Läs Utvecklings Schemat; se Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). 

Utifrån det bildar hon olika nivåanpassade läsgrupper beroende på de olika färdigheter barnen 

uppvisar. Det material hon använder sig av heter Kiwi, det är läsgruppsböcker med olika 

svårighetsgrad.  

 Varje läsgrupp arbetar Birgitta med en halvtimma. De går tillsammans igenom boken 

enbart genom att titta på bilderna, de funderar kring dessa och drar slutsatser. Även här 

försöker hon föra in ord som finns i texten in i deras resonemang. Efter detta läser de boken 

och laborerar med texten, bland annat tittar de på ord, skriver och ljudar dem. Därefter tar 

barnen med sig boken och läser den hemma. Veckan därpå läser och pratar de återigen om 

boken och sedan introducerar Birgitta en ny bok.  

 Birgitta tycker det är viktigt att barnen får en känsla av och faktiskt tycker att de kan 

läsa. Hon försöker få barnen att "läsa" böcker. De får läsa så gott de kan, det kan börja med att 

de bläddrar i boken och tittar på bilderna. Hon läser också själv för barnen. 

 

Barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter 

Birgitta menar att barn är olika. De har kommit olika långt i sin språkutveckling och de 

befinner sig följaktligen på olika nivåer. Det är viktigt att anpassa undervisningen till barnens 

nivå och se till deras förkunskaper. I den undervisning som Birgitta bedriver är vissa moment 

obligatoriska för alla barn, det är sådant som är grundläggande och alla barn behöver träna på. 

Därefter får barnen arbeta utifrån sina egna färdigheter och den nivå deras språkkunskaper 

ligger på genom att göra de moment i undervisningen som passar dem. De utgår från samma 

tema, men undervisningen ser sedan lite olika ut för barnen beroende på vad de gör - barnen 

inspireras också av varandra.   

 Birgitta menar att förkunskaper och tidigare erfarenheter är allt vad barnen kan sedan 

tidigare. Det är både vad de vet om läsning och skrivning och om det aktuella 

undervisningsstoffet. När Birgitta läser tillsammans med barnen försöker hon ge dem en 

förkunskap och en förförståelse för texten.  
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Analys  

Birgittas syn på läs- och skrivlärande och den undervisning som hon bedriver grundar sig i 

Whole Language – traditionen, en tradition som framhåller vikten av att i undervisningen utgå 

från barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter och att utveckla dessa. På detta sätt tar 

Birgitta tillvara på barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter.  

 Hela läs- och skrivundervisningen har en ramstruktur genom de fyra delarna. Arbetet 

med bokstavstemat är strukturerat och utgångspunkten är bokstaven, denna ska läras in på 

olika sätt, bland annat formas och ljudas. Att forma bokstäver är en fundamental del inom 

Phonics - undervisningen, men det kan också användas inom Whole Language som ett steg i 

undervisningen (se Liberg 1993/2006). Introduktionen och arbetet med tankekartan är dock 

friare och det finns större möjlighet att knyta an till barnens erfarenhet. Tankekartan är ett 

exempel på hur barnens egna tankar och idéer får utrymme i undervisningen. Här kan barnen 

knyta an till sina förkunskaper och tidigare erfarenheter, vilket stämmer väl överens med 

Whole Language - traditionen.  

 Arbetet med att barnen skriver egna texter härrör från Whole Language - traditionen och 

utgår helt från och knyter an till barnens egna språkförkunskaper. Här kan också barnen skriva 

om saker eller händelser som de har erfarenhet och intresse av. Detta ligger även i linje med 

Graves (1983) studier som visar att de flesta barn anser sig kunna skriva före de anser sig 

kunna läsa.  

 I arbetet med storboken och läsgrupperna försöker Birgitta bygga upp en förförståelse 

för att på så sätt förankra texten hos barnen. Texterna är dock skapade av läroboksförfattaren 

och barnen har på så vis svårare att knyta an sina erfarenheter än om de själva hade varit med 

och skapat texten - något som också ingår i undervisningen. Även arbetet med storboken och 

det material som används i läsgrupperna härrör från Whole Language - traditionen. 

 Att kategorisera barnen i olika nivågrupperingar kan ses som en individualisering och 

som en anpassning av undervisningen till barnens förkunskaper. Ur en annan synvinkel kan 

detta istället ses som en anpassning av barnen till undervisningsmaterialet, i sådana fall är 

detta ett exempel på undervisning som hör hemma under kategorin illustration - för att 

använda Hesslefors Arktofts (1996) terminologi.  

 Birgitta är positiv till att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. Det gör hon på ett 

sätt som hamnar mellan Hesslefors Arktofts båda kategorier utgångspunkt och illustration. 

Hon utgår ifrån den planerade undervisningen och plockar sedan in elevernas erfarenheter i 

denna undervisning. Undervisningen tillhandahåller ändå stora möjligheter att relatera till 
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barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter, men Birgitta själv verkar inte specifikt ha 

reflekterat över dessa förkunskaper och erfarenheters roll i undervisningen. Att ta tillvara på 

barns förkunskaper och tidigare erfarenheter kan i hennes undervisning till exempel vara att 

hoppa över vissa steg i den planerade undervisningen, inte att undervisningens planering utgår 

från barnens förkunskaper och erfarenheter. Det bör dock understrykas att ett resultat av den 

undervisning hon bedriver verkar vara att barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter ändå 

får en central roll i läs- och skrivundervisningen - här kan arbetet med tankekartan och att 

barnen skriver egna texter nämnas.  

 

Annika  

Annika har arbetat i skolan i 19 år och samtliga år har hon undervisat i skolår ett, två och tre. 

Hon har - utifrån andra skolor hon har arbetat på, studiebesök och andra lärare - blivit 

inspirerad och plockat vissa bitar som hon använder i sin egen undervisning. Annika tror att 

det finns en slags grundmodell för hur barn lär sig läsa och skriva, men att det ändå går att 

göra på många olika sätt. Efterhand byggs också en egen erfarenhet upp vilken 

undervisningen kan stödjas på. Hon tycker även det är viktigt att vara lyhörd för vad barnen 

tycker är roligt. Annika menar att det är viktigt att trivas med sin undervisning, något som hon 

tror barnen känner av och att det påverkar undervisningen i en positiv riktning, att hitta en 

trygg modell som ger goda resultat på många elever.  

 Annika menar att det viktigaste i den tidiga läs- och skrivundervisningen är att barnen 

ljudar och läser ihop och att det därför är angeläget att lägga ner tid och energi på detta. Det är 

likaså viktigt att vara flexibel och anpassa undervisningen till den nivå som barnen befinner 

sig på, liksom att stärka deras självförtroende. Hon tycker också att det är viktigt att läsa för 

barnen eftersom de på så sätt kan bygga upp en ordförståelse, samt att prata och diskutera 

kring språket. Hon framhåller även vikten av det barnen gör i förskoleklassen, något som 

beskrivs nedan.  

 

Annikas undervisning 

Innan barnen börjar i skolår ett så har de haft språklek - med rim och ramsor - i 

förskoleklassen. Där tittar de också på ord, pratar om vad ljud är och att varje bokstav har ett 

ljud. I förskoleklassen skriver de även egna berättelser och så läser förskoleklassläraren 

mycket för dem.  
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 Under vårterminen i förskoleklassen börjar Annika arbeta tillsammans med barnen. De 

påbörjar då arbetet med bokstäverna, vilka lärs i en viss ordning - med enkla bokstäver först 

som det går att göra många småord utav. De går långsamt fram i början, de leker, tittar på 

bilder och lyssnar efter den bokstav de arbetar med. De letar efter saker i klassrummet som 

innehåller denna bokstav och uppmärksammar var i ordet som bokstaven hörs. Annika brukar 

i detta arbete också utgå ifrån barnens namn.   

 Barnen börjar sedan arbeta med ett bokstavsschema som innehåller vissa steg och detta 

arbete fortsätter de också med i skolår ett. Först ska barnen känna igen bokstaven och hur den 

låter, sedan formar de bokstaven på olika sätt, bland annat med vatten, lera och tuschpennor - 

Annika menar att det är bra att använda flera sinnen. Barnen har också arbetsböcker där de 

formar och på andra sätt arbetar med bokstaven, senare skriver de också meningar i dem. 

Barnen får lära sig vissa ordbilder och genom att kombinera ljudning med dessa ordbilder kan 

de läsa enkla meningar. Det finns små böcker - till exempel "Här är O" - som de läser 

tillsammans med Annika. Dessa texter bygger på de kända ordbilderna. I bokstavsschemat 

ingår också att arbeta med ett bokstavsträningsprogram på datorn, "Läs" heter det. Utifrån 

barnens färdigheter kan det läggas till eller strykas något från detta schema.  

Annika tycker att barnen ska ha läsläxa tidigt även om den i början är liten, eftersom 

hon menar att läsning är ett lärande som sker genom träning. När hon går igenom läxan så 

sitter hon enskilt med varje barn, de blir då inte utlämnade till de andra barnen och hon kan se 

varje barns utveckling och om de behöver mer avancerade texter eller extra stöd. Om ett barn 

har svårigheter med att läsa så arbetar Annika tillsammans med det barnet rent lästekniskt 

genom att ljuda ihop. I början kan vissa barn - med stöd utav bilderna - lära sig orden i en text 

utantill. För att undvika att dessa barn blir gissare istället för läsare, skriver Annika ibland av 

meningarna i fel ordning så att de sedan kan läsa dem eller gör någon lek kring dem, på så vis 

lär de sig istället att verkligen läsa.  

 När barnen har gått igenom alla bokstäverna på detta sätt, gör de istället egna 

planeringsscheman. Häri finns språklära med stavning, grammatik och handstil. De väljer 

också en egen läsebok och de har en arbetsbok som passar dem, där de läser och löser 

uppgifter och så har de en datauppgift. 

 Annika arbetar också åldersintegrerat och ser att de äldre barnen kan hjälpa och 

inspirera de yngre barnen i deras arbete. 

 

 



 30 

Barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter 

Annika menar att förkunskaper och tidigare erfarenheter är det som barnen har hunnit 

tillgodogöra sig innan de börjar skolan. En del barn kan i tidig ålder komma till Annika och 

berätta att de kan läsa eller skriva. Annika menar att det då är viktigt att ställa sig positiv till 

detta, genom att bekräfta dessa barn och värdesätta deras kunskap. De får inte känna att de 

trycks ner i en viss form, där alla gör på samma sätt oavsett vad de kan. Vissa saker gör alla 

barnen, till exempel arbetet med bokstäverna, men de gör det olika grundligt beroende på hur 

mycket de kan sedan tidigare. Barnen har också olika läseböcker och det finns andra saker 

som dessa barn kan arbeta vidare med. De barn som istället upplever att de inte kan så mycket 

ska känna att det inte är någon brådska utan att de klarar det tillsammans. Annika menar att 

det är viktigt att ta till vara på barnens förkunskaper och arbeta utifrån varje barns förmåga 

och den nivå de befinner sig på. Annika poängterar att målet är att alla barnen lär sig läsa, när 

det händer spelar inte så stor roll.  

 

Analys  

Annikas syn och undervisning grundar sig till stor del i Phonics – traditionen; här kan 

exempelvis nämnas hennes syn på ljudning som grundläggande i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen, samt hennes syn på att barnen kan bli gissare (Jfr Phonics - traditionen 

och Lundbergs (1984) tankar om gissning). En undervisning baserad på Phonics prioriterar 

inte att utgå från och knyta an till elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. Det kan 

därför vara svårt för Annika att göra detta i sin egen undervisning. 

 Annikas läs- och skrivundervisning har en tydlig struktur och fokus ligger på läsning 

och bokstavsträning - vilken huvudsakligen grundar sig i Phonics. Barnens förkunskaper och 

erfarenheter har här ingen specifik plats och de används inte som en utgångspunkt. Annika 

tycker ändå att det arbete som barnen gör i förskoleklassen är viktigt. Detta arbete, där barnen 

skriver egna texter, knyter tydligt an till elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

Detta finns det, som vi tidigare nämnt, stöd för i Graves (1983) forskning, som visar på att 

nästan alla barn uppfattar att de kan skriva när de börjar skolan, men väldigt få att de kan läsa. 

Vi är medvetna om att Annika ändå kan använda sig av fritt skrivande i sin undervisning men 

att hon glömde nämna detta under intervjun. Vi tolkar det ändå som att detta inte har någon 

framskjuten roll undervisningen då hon inte på något sätt berörde det.  
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 Vid introduktionen av bokstäverna relaterar Annika till saker som finns i barnens 

direkta omgivning och till deras namn, på detta sätt knyts undervisningen till barnens 

erfarenheter. Det kan den också göra genom att barnen använder flera sinnen.  

 Annika betonar vikten av att uppmärksamma barnens förkunskaper och erfarenheter och 

att undervisningen anpassas till varje barns förmåga och den nivå de befinner sig på. Detta gör 

hon genom att uppmärksamma barnens utveckling och utifrån den kan barnen lägga till eller 

hoppa över vissa steg i den planerade undervisningen, de kan också få en lättare respektive 

svårare arbets- och läsebok. Hon interagerar och arbetar även enskilt med barnen och kan då 

direkt ge dem stöd och stimulans. Annika beaktar barnens förkunskaper och erfarenheter men 

på det sätt som Hesslefors Arktoft (1996) kategoriserar som illustration. Hon utgår från den 

planerade undervisningen, barnens förkunskaper och erfarenheter anpassas snarare till 

undervisningen än tvärtom. 

 

Lotta  

Lotta har arbetat i 13 år och har varit klasslärare i skolår ett till fyra. I läs- och skrivlärandet 

anser Lotta att det viktigaste är att se att alla barn är olika och lär på olika sätt, samt att man 

som lärare är insatt i olika läsinlärningsmetoder. Hon försöker ha en bredd för att hitta det 

som passar alla. Hon tycker att det är viktigt med både rutiner och variation och hon försöker 

att arbeta både strukturerat och lite mer fritt. Lotta inspireras av barnen, av kolleger och av 

föreläsningar. Hon menar att barnen lär sig att skriva just genom att hålla på och skriva, precis 

som man lär sig prata genom att prata.  

 

Lottas undervisning 

Lotta försöker ha kontakt med dem som arbetar i förskoleklassen, för att kunna samarbeta 

kring barnens läs- och skrivlärande. Någon gång har de där arbetat intensivt med 

Bornholmsmodellen och då har Lotta arbetat vidare med den för kontinuitetens skull. 

 I början av skolår ett träffar specialpedagogen alla barn enskilt för att se hur medvetna 

de är om bokstavsljuden. Lotta försöker sedan börja med undervisningen på barnens 

individuella nivå men går ändå igenom bokstäverna med alla barn. I början blir det mycket 

arbete i stor grupp med bland annat språklekar men också med att arbeta in de olika 

momenten i bokstavsträningen, för att barnen ska få rutin. 

 Eftersom Lotta menar att barn lär sig på olika sätt, försöker hon att variera sätten att 

introducera bokstäver på, men hon tar dem ändå i en viss ordning, där följer hon läroboken. 
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Hon arbetar också inspirerat av LTG och skriver berättelser tillsammans med barnen som de 

laborerar med. Barnen får också träna på ordbilder. Hon arbetar mycket kring de olika 

bokstäverna, till exempel genom skapande och lek. 

 Lotta tycker det är viktigt att eleverna får skriva själva om saker som berör dem. Många 

tycker om att skriva sagor. Dessa kan läsas upp och de kan på så vis lära sig av varandra. Hon 

korrigerar inte så mycket när de inte just tränar en speciell bokstav. Hon ger dem många olika 

skrivtillfällen och det viktiga är att de försöker. 

 Läseboken Lotta använder finns i tre olika varianter med olika svårighetsgrad. Hon 

brukar läsa högt ur den svåraste boken och sedan arbetar varje barn med och har läxa i den 

egna boken. Hon tycker att läromedlet är bra för att det är lätt att individualisera. Barnen får 

själva bestämma vilken bok som passar dem bäst, vilket de ofta känner på sig. Lotta försöker 

få barnen att förstå att det är naturligt att alla har kommit olika långt. 

 I klassen arbetar barnen i en skrivbok som hör ihop med läseboken. Där får de bland 

annat göra ljudanalys, skriva, läsa ihop ljud, och dela upp ord i ljud.  

 Lotta tycker det är viktigt att arbeta med korta och intensiva lässtunder. I skolår ett får 

barnen läsa mycket hemma. 

 

Barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter 

I förskoleklassen arbetar de med fonologisk medvetenhet och det tycker Lotta märks. Men det 

kan ändå vara stor skillnad på vad barnen kan. 

 När det gäller elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter så menar Lotta att allt 

hänger ihop. Läsandet och skrivandet hänger ihop med att prata och lyssna, vilket hon 

försöker avsätta tid till. Det är viktigt för barnen att få förklara och berätta om saker de varit 

med om och hitta ord för sina upplevelser. Lotta tror på dynamiken i att de lär sig av varandra 

och lyssnar på hur andra uttrycker sig. Hon menar att det är väldigt viktigt att ta vara på 

barnens erfarenheter, inte bara språkligt utan även mer generellt. 

 När Lotta planerar så gör hon det i stora drag och i undervisningen försöker hon ta 

tillvara på barnens erfarenheter och frågor. Hon försöker se hur barnen reagerar på olika saker 

för att se om hon ska arbeta vidare med det. 

 En annan sak som Lotta tycker är viktig, är dialogen med föräldrarna; att som lärare 

svara på deras frågor och lyssna till deras funderingar samt höra hur läsandet och skrivandet 

fungerar hemma.  
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 Lotta har arbetat en del med åldersintegrerade klasser och kan se en fördel i att barnen i 

sådana klasser kan lära av varandra, om de äldre barnen är bra förebilder.  

 
Analys  

Såsom Lotta berättar om sin undervisning, så visar den på en stor variation i olika sätt för 

barnen att lära sig läsa och skriva på. Hon poängterar att barn lär på olika sätt och har kommit 

olika långt, samt att de behöver både struktur och friare moment.  

 Någon gång har Lotta arbetat efter Bornholmsmodellen som är en Phonics - baserad 

metod. Hon arbetar efter en viss bokstavsgång, jobbar med ljudanalys och i boken finns 

övningar där barnen ska binda ihop och ta isär ljud. Allt detta kan härledas till Phonics - 

traditionen, menar vi. Lotta arbetar också med LTG och med barnens fria skrivande, vilket i 

sin tur är sådant som betonas inom Whole Language. Andra arbetsmoment såsom att använda 

ordbilder och att läsa mycket menar vi kan härröras från både Phonics och Whole Language. 

Vi drar utifrån detta slutsatsen att Lottas synsätt och undervisning befinner sig någonstans 

mellan Phonics och Whole Language. 

 Lottas försöker att variera och individualisera undervisningen på olika sätt. De arbetar 

också mycket i stor grupp, där ges barnen möjlighet att lära av varandra. I arbetssättet finns 

alltså förutsättningar att tillvarata barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

 Lotta lyfter fram att allt hänger ihop när det handlar om förkunskaper och tidigare 

erfarenheter. Hon pratar om vikten av att barn får sätta ord på upplevelser, lyssna och lära av 

varandra och att som lärare inte vara för styrd av sin planering utan kunna arbeta vidare 

utefter det barnen tycker är viktigt och intressant. Hon uttrycker att hon påverkas av barnen 

både då det gäller arbetsformer och innehåll. Lotta är även mån om föräldrarnas roll, vilket 

också är ett sätt att ta vara på barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

 När det gäller Hesslefors Arktofts (1996) kategorier, tolkar vi det som att Lotta i stor 

utsträckning använder elevernas erfarenheter som utgångspunkt. Hon använder inte 

erfarenheterna för att enbart knyta an till det hon planerat, utan verkar vara öppen för 

elevernas förslag för innehåll och upplägg av undervisningen. Samtidigt finns, som vi sett, en 

styrning utifrån den bestämda bokstavsgången och läroböckerna. På så sätt kan det också vara 

så att Lotta använder elevernas erfarenheter som illustration. Vi menar dock att Lotta syn 

återfinns närmare kategorin utgångspunkt än illustration. 
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Marianne  

Marianne har arbetat i skolår ett till tre i 32 år och de senaste åren har hon bara arbetat med 

skolår ett och med förskoleklassen. Efter många år som verksam lärare har hon provat på flera 

arbetsmetoder. Sitt nuvarande arbetssätt beskriver hon som en mix mellan det hon kallar en 

läslära och LTG.  

 

Mariannes undervisning 

Marianne använder en läsebok där bokstäverna presenteras och hon går igenom en bokstav 

per vecka. Boken följer en viss bokstavsgång, där de bokstäver som är lättast att säga och 

ljuda kommer först. Hon pratar med barnen om att bokstäverna kan skrivas på olika sätt 

liksom att de kan låta på olika sätt. I läseboken finns också lite enkla ord och en ljudanalys 

som görs i halvklass. 

 Barnen arbetar individuellt utifrån ett arbetsschema med att skriva bokstäverna - detta 

löper parallellt med lästräningen. I bokstavsarbetet använder sig barnen av en arbetsbok, men 

de får också på andra sätt lära sig att känna igen och forma bokstaven. De skriver till exempel 

enkla meningar, gör ljudanalys och läser för en klasskamrat.  

 Marianne menar att det oftast är lättare att börja skriva än att börja läsa. Därför får 

barnen börja med bokstavsarbetet. Detta börjar de som vill med redan i förskoleklassen och 

med detta arbetar de individuellt. I skolår ett börjar klassen med en läsebok som arbetas med 

gemensamt eftersom Marianne är mån om att det ska finnas en dialog och ett samarbete i 

klassen. När Marianne går igenom veckans kommande läsläxa samlar hon barnen på 

samlingsmattan och för ett samtal med dem före läsningen av texten. Detta samtal ser hon 

som viktigt. Hon ämnar med detta bygga upp en förförståelse för texten genom att få barnen 

att reflektera kring den och dra paralleller till sina egna liv. Marianne låter också barnen läsa 

många andra böcker utöver läseboken. Hon försöker hitta texter som passar den nivå som 

barnen befinner sig på och de får själva säga till när de känner sig mogna att börja läsa högt 

för andra. Om barnen har lyssnat på och följt med i texten förut så har de kunnat lära sig en 

del ordbilder och då är det också lättare att sedan läsa upp den själv, menar Marianne. De som 

behöver extra träning med läsningen får arbeta grundligt med ljudning. Marianne använder sig 

också av handalfabetet då hon går igenom bokstäverna, eftersom hon tidigare haft elever som 

behövt detta och sett att det är användbart för fler barn.  
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 Från första dagen får barnen skriva dagbok. Minst en gång i månaden skriver de i den.  

Där skriver barnen det de kan, exempelvis sitt namn. Där rättar inte Marianne något så där går 

det på ett tydligt sätt att följa barnens skrivutveckling. 

 En annan skrivaktivitet är det Marianne kallar händelseböcker. Där ritar barnen och 

berättar för Marianne vad de vill skriva. Då skriver hon först svagt det de vill att det ska stå, 

därefter fyller de själva i texten. Genom detta ska barnen lära sig använda stor bokstav, punkt 

och mellanrum. En annan poäng är att de snabbt ska få ner det de vill skriva på papper. Så 

småningom vågar de skriva själva. 

 Den nära kontakten mellan förskoleklassen och skolår ett menar Marianne har sina 

fördelar. De yngre barnen blir sugna av att se de större skriva och läsa och kan av dessa få 

hjälp att skolas in i arbetssättet. Det blir också lättare för Marianne att få tid att hjälpa barnen, 

eftersom alla inte börjar med skrivandet samtidigt. 

 

Barnens förkunskaper och tidigare erfarenheter 

Barnens språkkunskaper är väldigt olika när de kommer till skolan, menar Marianne, vissa 

kan inte säga en riktig svensk mening, medan andra läser flytande. I förskoleklassen jobbar de 

också med språk- och lekgrupper. På så sätt kan barnens språkutveckling uppmärksammas 

och visa på vilka som behöver extra stöd. Många lär sig dock snabbt om de får hjälp, tycker 

Marianne. Hon menar att det är viktigt att utgå från barnens behov och avsätta stunder till att 

träna, men den tiden finns tyvärr inte alltid. 

 Marianne poängterar vikten av att ge alla barn tid och utrymme att berätta om vad de 

varit med om. Om de känner sig trygga så kommer mycket upp när de talar kring läsebokens 

texter och det kan vara svårare att stoppa dem än att få igång dem. Marianne säger också att 

hon planerar i grova drag, men inte så noga, inför att de ska gå igenom en ny text i läseboken. 

Hon har ju mycket erfarenhet och så vill hon inte heller vara för styrande. Ibland blir 

innehållet det Marianne planerat, men många gånger är det andra saker som barnen associerar 

till. Hon menar också att det är viktigt att få barnen att reflektera, läsa mellan raderna, dra 

egna slutsatser och våga gissa. 

  

Analys  

Mariannes teoretiska grund går att härleda till både Phonics - traditionen och Whole Language 

- traditionen, även om den lutar mer åt Phonics, eftersom det hon utgår från är bokstavsarbete 

och ljudning. 
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 Marianne har intentionen att låta barnen få utgå från och börja med det de redan kan. 

Detta kan till viss del ses i dagboksskrivandet och i arbetet med bokstäverna. Marianne 

individualiserar också undervisningen utifrån hur långt eleverna har kommit i läs- och 

skrivlärandet. I den bemärkelsen kan det sägas att hon utgår från elevernas förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. Samtidigt är arbetet styrt genom att vissa moment ska göras och att 

bokstäverna lärs in i en speciell följd. 

 Marianne påpekar att det för barnen oftast är lättare att börja skriva än att börja läsa. Det 

skrivande hon syftar på är främst ett bokstavsskrivande, alltså i första hand ett tekniskt 

skrivande där barnen formar och skriver bokstäverna. Ett fritt skrivande som utgår från 

barnens språkliga och övriga förkunskaper finns i dagboksskrivandet, vilket kan kopplas till 

Whole Language. Detta skrivande sker dock endast någon eller några gånger per månad.  

 I skrivandet av händelseböckerna kan eleverna ta utgångspunkt i sina allmänna 

erfarenheter eftersom de bestämmer innehållet. Här förbises dock deras språkliga 

förkunskaper eftersom Marianne skriver före åt dem. Samtidigt nämner Marianne att hon inte 

vill korrigera barnens texter, framför allt inte i dagboksskrivandet men inte heller generellt. 

Sammantaget anser vi att detta skrivande härrör mer till Phonics än till Whole Language. 

 Marianne pekar på vikten av samtalet kring lärobokstexterna, att som lärare i förväg 

fundera på hur det går att gå vidare med en viss tanke men även vara öppen för att ge barnen 

utrymme och att det inte alltid blir som planerat och att det går att arbeta vidare utifrån deras 

tankar. Till viss del är hon då styrd av lärobokstexten, samtidigt som hon försöker ge barnen 

utrymme. 

 Med anknytning till Hesslefors Arktofts (1996) termer illustration och utgångspunkt, 

tolkar vi att Marianne mestadels använder elevernas erfarenheter som illustration för det 

ämnesinnehåll hon planerat, till exempel att läsa en lärobokstext. Men hon är också villig att 

släppa på det hon planerat och i de fallen kan elevernas erfarenheter bli utgångspunkt för 

något nytt. Det är dock svårt att från denna undersökning avgöra hur Marianne arbetar vidare 

med detta, om elevernas erfarenheter i någon större utsträckning faktiskt påverkar 

undervisningen.  
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Diskussion  
I Hesslefors Arktofts forskning (1996) framkommer att lärarna i hennes studie ställde sig 

positiva till att knyta an till elevernas erfarenheter, vilket de även kopplade samman med en 

individualisering av undervisningen. Detta stämmer väl in på lärarna i vår undersökning. Alla 

fyra lärare ställer sig positiva till att ta till vara elevernas erfarenheter och alla nämner att de 

individualiserar sin läs- och skrivundervisning. De individualiserar främst genom att läs- och 

arbetsböckerna anpassas till elevernas förmåga samt att eleverna i bokstavsarbetet kan hoppa 

över eller lägga till vissa arbetssteg.  
 Hesslefors Arktofts kategorier - illustration och utgångspunkt - ger ytterligare en 

dimension till erfarenhetsbegreppet. I vår undersökning ser vi att lärarna i stor utsträckning 

använder elevernas erfarenheter på ett sätt som ligger närmare illustration än utgångspunkt. 

Även om de låter sig påverkas av elevernas erfarenheter - i olika grad och på olika sätt - så 

utgår de ändå främst från en planerad undervisning med vissa moment och läromedel, som är 

styrande. Detta innebär att de snarare anpassar eleverna till undervisningen än tvärtom. 

 Utifrån Lottas syn på och tal om sin undervisning menar vi dock att hon återfinns 

närmare kategorin utgångspunkt. Hon visar på en medvetenhet kring elevers tidigare 

erfarenheter och en strävan att grunda undervisningen på dessa, då hon inspireras av och vill 

bygga vidare på elevernas egna tankar, idéer och initiativ. Birgitta visar inte på samma 

medvetenhet i fråga om elevers erfarenheter som Lotta, men genom den undervisning som 

Birgitta bedriver tas ändå elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter tillvara och 

fungerar ofta som en utgångspunkt.  

 Birgitta och Marianne lyfter fram att de hos eleverna försöker bygga upp en 

förförståelse för texterna de arbetar med. De för ett samtal där de försöker knyta samman 

elevernas förkunskaper med texten. Vi ser detta arbete med att bygga upp en förförståelse som 

ett sätt att knyta an till elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter men på ett sätt som 

ligger närmare illustration är utgångspunkt eftersom de utgår från texterna. 

 I förklaringen till kategorin utgångspunkt, skriver Hesslefors Arktoft (1996) att lärarna 

inom denna kategori lade vikt vid att elevernas erfarenheter gavs möjlighet att utvecklas och 

förändras och att man såg elevernas erfarande som en dynamisk faktor som kunde leda ett 

aktivt möte mellan eleven och undervisningen. Denna dynamiska faktor är något vi här vill 

knyta an till. Vi tolkar att Annika ser elevernas erfarenheter som något viktigt och 

betydelsefullt och är mån om att det sker ett möte mellan dessa och undervisningen. Hon 

individualiserar och anpassar undervisningen, men detta huvudsakligen genom att använda 
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elevernas erfarenheter som illustration. Det finns ändå vissa moment som visar på en dynamik 

mellan elevernas erfarenheter och undervisningen. Vi ser att även Marianne försöker få en 

dynamik i undervisningen genom att inte enbart följa sin egen planering utan också ge 

utrymme för elevernas tankar och även låta dessa forma undervisningen. 

 Hos Birgitta och Lotta ser vi detta i ännu större utsträckning. Exempelvis kan vi se det i 

Birgittas arbete med tankekarta, där barnen fritt väljer vad de vill arbeta med och i barnens 

fria skrivande, samt i Lottas öppna synsätt, där innehåll och arbetsformer tillåts att påverkas 

av barnen. 

 Det kan dock i detta sammanhang vara nödvändigt att göra en annan reflektion. Det är 

ju inte alltid möjligt att utgå från elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter, eftersom 

det också finns vissa saker som skall tas upp och behandlas i undervisningen. Hesslefors 

Arktoft (1996) tar upp Deweys tankar om just denna motsättning i undervisningen, mellan 

barnet och ämnet: 

  

Dewey visar i sin filosofi att det är möjligt och nödvändigt att gå från den ena punkten till den andra och 

betrakta punkterna som olika infallsvinklar på samma problemområde, i det här fallet en relation [mellan 

erfarenheter och undervisning]. Det får inte bli ett ”både och” där båda punkterna finns med isolerade från 

varandra utan någonting nytt, ett nytt perspektiv som kan skapa nya frågor och ger att en ständig process 

sker (Hesslefors Arktoft 1996, s 23).  

 

Vi håller med i att dessa två delar behöver samverka, för att något nytt ska kunna bildas. I 

detta examensarbete har vi dock främst studerat lärares förhållningssätt till elevers 

förkunskaper och tidigare erfarenheter, det har inte varit vår intention att undersöka ämnets 

plats i undervisningen.  

 Utifrån vad Graves (1983) skriver, som vi redan nämnt, om att nästan alla barn vid 

skolstart menar att de kan skriva men att väldigt få menar att de kan läsa, borde det därmed 

vara naturligt att bygga på elevernas egna förkunskaper och erfarenheter och alltså låta 

undervisningen ta sin utgångspunkt i att skriva istället för att börja med läsningen. Utifrån 

Dysons (1997) studier av barns skrivande om sina superhjältar, kan vi också se att det är 

betydelsefullt för barnen att få använda sådana texter; det hjälper dem att konstruera sina 

sociala liv.  

  I Birgittas undervisning får eleverna börja skriva egna texter redan från skolstart. Detta 

ser vi som ett utmärkt sätt att knyta an till elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter, 

eleverna får använda både sina språkliga och mer allmänna erfarenheter. Även Lotta menar att 
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det är viktigt att eleverna får skriva om saker som berör dem och hon undviker att korrigera 

deras texter - vilket även Birgitta gör.  

 Vi kan se en komplexitet i Mariannes syn på elevernas fria skrivande. Marianne 

instämmer i att det är bra att utgå från skrivandet och hon vill inte korrigera elevernas texter. 

Vi ser ändå att hon ibland styr elevernas textskapande på ett sätt där eleverna inte ges tillfälle 

att utgå från sina språkliga förkunskaper men där de däremot får relatera till sina allmänna 

erfarenheter. Marianne menar att eleverna ofta har lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa, 

vilket dock är missvisande då hon till största delen syftar på tekniskt bokstavsskrivande. Vi 

tolkar att Marianne till viss grad styr elevernas fria skrivande men att det också finns kvar 

möjlighet för eleverna att relatera till sina förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

 Utifrån vad som framkom under den intervju som gjordes med Annika så arbetar hon 

inte med fritt skrivande i sin läs- och skrivundervisning, något som vi tycker är synd då vi ser 

detta som ett mycket bra sätt att knyta an till både språkliga och allmänna förkunskaper och 

erfarenheter.  

 Under rubriken tidigare forskning nämndes aspekten att elever kan fungera som 

hjälplärare till varandra, vilket var den mest effektiva av flera faktorer i en undersökning 

(Lindö, 1998/2002). Fler av våra intervjupersoner är inne på detta spår, även om de inte direkt 

kallar eleverna hjälplärare. Marianne pratar om att eleverna i skolår ett hjälper sexåringarna 

att komma in i arbetssättet och fungerar som inspiratörer bara genom att hålla på och läsa och 

skriva. Lotta pratade också en del om åldersintegrerade grupper; hon såg det främst som en 

fördel att åldersblanda grupper, i alla fall för eleverna i skolår ett. Birgitta nämner att hennes 

elever inspireras av varandra. Även Annika arbetar åldersintegrerat. Som vi ser det, så är detta 

- att eleverna hjälper varandra - ett sätt att ta tillvara elevernas förkunskaper och tidigare 

erfarenheter. Även detta kan ske i olika grad och på olika sätt, vilket vi dock inte fördjupat oss 

i. 

 Vi finner att alla lärare som ingår i vår undersökning ställer sig positiva till att ta till 

vara på elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter. Däremot finns det skillnad i hur de gör 

detta. Vi ser ett samband mellan undervisningstradition och sättet att använda elevernas 

förkunskaper och tidigare erfarenheter. De lärare som till största delen tar sin grund i Whole 

Language - traditionen tenderar att i större utsträckning använda elevernas förkunskaper och 

tidigare erfarenheter som en utgångspunkt för undervisningen. De lärare som huvudsakligen 

grundar sig på Phonics - traditionen utgår istället från den planerade undervisningen och 

använder sig av elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter på ett sätt som ligger i linje 

med denna.  
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 Vi menar att verkligheten är mer komplex än att det går att avgöra exakt hur en lärare 

arbetar med detta. Vi är, som vi reflekterat över tidigare, medvetna om att detta är vår 

tolkning av lärarnas tal om sin undervisning. Ändå har vi utifrån dessa lärares tal, kunnat se 

skillnader och likheter. I inledningen av detta examensarbete visade vi på Lpo 94: s betoning 

av elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter. Detta är alltså något som alla lärare har att 

beakta och arbeta utifrån. Där står att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Att ”ta sin utgångspunkt i” kan tolkas 

på olika sätt. Om det tolkas med Hesslefors Arktofts (1996) termer, vilket vi menar vore att 

föredra, kan inte lärarna i denna undersökning sägas göra detta fullt ut. Vår förhoppning är att 

lärare i allt större grad i sin undervisning ska utgå från eleverna förkunskaper och tidigare 

erfarenheter, då vi ser detta som en grundsten i ett meningsfullt lärande. 

 Vi anser att en intressant uppföljning till vår studie skulle kunna vara en etnografisk 

studie. Med en sådan skulle lärarnas tal om sin undervisning kunna jämföras med den faktiska 

undervisningen. I en sådan studie skulle också elevernas perspektiv kunna ställas i centrum. 

Även en kvalitativ intervjustudie där elever intervjuas, skulle vara intressant. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

 
Tidig läs- och skrivundervisning 
 

• Öppningsfrågor:  
       Hur länge har du jobbat som lärare? 
       I vilka klasser har du jobbat?  

 
• Hur ser din tidiga läs- och skrivundervisning ut? 

-Hur går den praktiska undervisningen till? 
       Hur ser den allra första undervisningen ut när ettorna börjar? 
       Vad använder du för böcker och material? 
 
• Hur ser du på det tidiga läs- och skrivlärandet? 

-Vad är viktigt? 
       Finns det några särskilda saker (teorier) du grundar dig på? 
       
• Vad inspireras du av? 

 
• Är det något särskilt du tänker på och utgår från när du planerar läs- och 

skrivundervisningen? 
 
 
 

• Hurdana är barnens språkkunskaper när de kommer till skolan? 
 
 
 
Elevers förkunskaper och tidigare erfarenheter 
 

• Hur tänker du kring de förkunskaper och erfarenheter eleverna redan har av 
språket när de kommer till skolan? 

 
• Vad betyder förkunskaper för dig? 

 
• Vad betyder tidigare erfarenheter för dig? 

 
• Är elevers förkunskaper och erfarenheter något du tänker kring och använder 

dig av i undervisningen? I så fall hur? 
 
 

• Har du något mer att tillägga? 

 

 



  

Bilaga 2 
 
 

Information till intervjupersonerna i vår undersökn ing 

 
 
Vi är två lärarstudenter från Örebro universitet som nu gör vårt examensarbete inom 

pedagogik. Det område vi har valt att rikta oss emot är den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. I detta arbete kommer vi att göra en undersökning i form av 

lärarintervjuer. Fem verksamma lärare som har erfarenhet av att arbeta med den första läs- 

och skrivundervisningen kommer att intervjuas. Vi vill med intervjuerna få en bild av hur 

lärare upplever och bedriver den tidiga läs- och skrivundervisningen och vi är därför 

intresserade av att få ta del av dina tankar och erfarenheter genom en intervju. 

 

Deltagandet i intervjun är självfallet frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. 

Dina personliga uppgifter kommer att vara konfidentiella; vi kommer att använda fingerade 

namn och i övrigt värna om att de uppgifter du lämnar inte kommer att kunna spåras till dig.  

 

De uppgifter som du lämnar kommer endast att användas i vårt examensarbete och de 

kommer alltså inte nyttjas i något annat syfte.  

 

Vårt examensarbete kommer att offentliggöras i januari 2007 och därefter finnas tillgängligt 

på Örebro universitet samt på Internet. 

 
 
Om du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss: 

 

Marie Nilsson telefon: xxxx-xxx xx, xxx-xx xx xxx 

Lovisa Palm telefon: xxx-xx xx xx, xxxx-xx xx xx    

 
 
 
 
Örebro i november 2006  
 
Marie Nilsson och Lovisa Palm 
 
 


