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Sammanfattning 
 

Syftet med vårt arbete var att belysa lärares didaktiska val utifrån ett individualpsykologiskt 

och ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande. Vi valde kvalitativ intervju 

med förutbestämda frågor och utrymme för följdfrågor. Intervjupersonerna är tre lärare från 

olika skolor i olika stora städer i Mellansverige. Alla arbetar med den inledande läs- och 

skrivundervisningen. Genom att ta del av intervjupersonernas beskrivningar ville vi få en 

insikt i hur de väljer arbetsformer och innehåll och varför.  I vår undersökningsbakgrund har 

vi presenterat två dominerande perspektiv på läs- och skrivlärande – det 

individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet. Beroende på vilket av 

dessa perspektiv som läraren tar sin utgångspunkt i får det olika konsekvenser för hur 

undervisningen kommer att se ut. Resultatet av vår studie visar att de lärare vi har intervjuat 

skiljer sig åt gällande uppfattningarna om hur den inledande läs- och skrivundervisningen bör 

läggas upp för att på bästa sätt gynna elevernas lärande.  
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1. Inledning 
 
Dagens samhälle ställer ökade krav på människors förmåga att kunna kommunicera genom 

både talet och skriften. Möjligheten att lära sig läsa och skriva är en mänsklig rättighet och 

bristande möjligheter bidrar till att dela upp mänskligheten i dem som själva behärskar 

skriftspråket och dem som är beroende av andra som kan läsa och skriva åt dem (Liberg 

1990). Detta står att läsa i inledningen till Caroline Libergs (1990) avhandling Learning to 

read and write. Hon tar även upp problematiken kring hur man som lärare ska förhålla sig till 

läs- och skrivdebatten eftersom hon menar att ”det kan vara svårt att se skogen för alla träd” (s 

1, vår översättning). Det är många olika typer av metoder som förespråkas och argumenten är, 

liksom metoderna i sig, många gånger motsägelsefulla. Den inledande läs- och 

skrivundervisningen ska således ta sin utgångspunkt i en läspedagogik som är laddad med 

motsättningar om hur barn ska introduceras i skriftspråket (Frost 2002). När vi nu snart står 

som nyutexaminerade lärare för skolans tidigare åldrar ser vi det som mycket relevant att sätta 

oss in i hur dessa motsättningar ser ut. Vi vill försöka förstå hur skillnader mellan olika 

förhållningssätt till läs- och skrivlärande kan påverka undervisningens upplägg.  

 

I betänkandet SOU 1997:108 kan vi läsa att det inte finns en speciell metod för läs- och 

skrivlärande som fungerar för alla lärare och elever. Att lära sig läsa och skriva är 

komplicerade processer där alla barn kräver olika vägar för att nå målet (s 258, kap 4). 

Läroplanen (Lpo 94) speglar också denna uppfattning och betonar att all undervisning ska 

anpassas till varje elevs individuella förutsättningar och behov och också ta sin utgångspunkt i 

elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta känns för oss som en självklar 

utgångspunkt för undervisningen men då både läroplanen (Lpo 94) och Kursplanen i svenska 

(2000) endast innehåller mål och riktlinjer så ligger valet av arbetsformer och innehåll till stor 

del hos lärarna själva. Detta ställer stora krav på lärarnas förmåga att se vilka medel som 

eleverna behöver för att kunna nå målen. Hur lärarna förhåller sig till dessa olika medel beror 

på vilket förhållningssätt de har till läs- och skrivlärandet.  

 

De två förhållningssätt som dominerar på läs- och skrivarenan är det individualpsykologiska 

perspektivet och det socialinteraktionistiska perspektivet (Liberg 1993;2006). Anita Hjälme 

(1999) menar i sin avhandling Kan man bli klok på läsdebatten? att det i huvudsak är dessa 

två perspektiv som står för oenigheterna i debatten, vilken har sin grund i en ”laddad, 

polariserad kontrovers på läs- och skrivområdet” (s 18). Inom dessa båda perspektiv ryms 
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olika möjligheter till val av arbetsformer och innehåll för läs- och skrivundervisningen. 

Tomas Englund (1992) betonar vikten av att valen i undervisningen är väl genomtänkta och 

att de även kan underbyggas av starka argument – det är detta som gör en lärare didaktiskt 

kompetent. Läraren måste således kunna argumentera för undervisningens vad, hur och 

varför. Läs- och skrivkommittén framhåller i sitt betänkande (SOU 1997: 108) liknande 

tankar när det gäller lärares kompetens. De hävdar dock att kraven på lärares kunskaper inom 

barns och ungdomars skriftspråksutveckling måste höjas för att därmed kunna höja kvaliteten 

på undervisningen. En bred grundkompetens är viktigt för att lyckas med det läraruppdrag 

som läroplanen (Lpo 94) beskriver och den kompetensen kräver en medvetenhet om och en 

insikt i olika förhållningssätt och perspektiv på lärande (SOU 1997:108). Att vara didaktiskt 

kompetent är här av avgörande betydelse.    

 

Vi ser oss skyldiga att sätta oss in i läs- och skrivdebatten och problematiken kring didaktiska 

val i relation till olika perspektiv. Både för att kunna skapa en uppfattning om vilka verktyg vi 

som lärare har att arbeta med då vi ska göra didaktiska val för vår läs- och skrivundervisning, 

men även för att vi ska komma ett steg på vägen mot den didaktiskt kompetente läraren i 

Englunds mening. Det är utifrån resonemanget ovan som vi har utformat vårt syfte och vår 

forskningsfråga för vårt examensarbete. I vår undersökning tar vi sedan del av hur några 

yrkesverksamma lärare beskriver och motiverar de didaktiska val som de gör i sin läs- och 

skrivundervisning. Vi hoppas att resultatet ska ge oss viktiga insikter som vi kan ta med oss 

då vi så småningom ska påbörja våra yrkeskarriärer. 

 
 

1.1. Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med vår uppsats är att belysa vad lärare säger om didaktiska val utifrån ett 

individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande. Vi 

utgår i undersökningen från följande forskningsfråga: Hur beskriver och motiverar lärare 

sina val av innehåll och arbetsformer med läs- och skrivundervisning i de tidigare skolåren? 
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2. Bakgrund 
 
Forskningen om läspedagogiken är laddad med motsättningar om hur barn ska introduceras 

in i skriftspråket (Frost 2002). Olika perspektiv på läsning och skrivning grundar sig på olika 

sätt att förstå, tolka och behandla enskilda individers läs- och skrivinlärning. De två 

dominerande perspektiven inom läs- och skrivforskningen är, som vi tidigare nämnt, det 

individualpsykologiska perspektivet, som främst bygger på syntetiska metoder, och det 

socialinteraktionistiska perspektivet, som förespråkar en utgångspunkt i analytiska 

tillvägagångssätt. Med utgångspunkt från dessa skilda perspektiv blir de frågor man ställer 

gällande läsning och skrivning olika, och detta gäller även de svar man får (Liberg 

1993;2006). Vi kommer här att ta upp några områden, centrala för skriftspråkstillägnandet, 

där perspektiven leder till olika konsekvenser för läs- och skrivundervisningens utformning. 

Några kritiska röster för de båda synsätten lyfts också fram. 

 
 

2.1. Två perspektiv på läs- och skrivlärande 
 
Efter att ha gått igenom litteratur på läs- och skrivområdets forskningsarena har vi funnit att 

Caroline Liberg och Ingvar Lundberg är två starka röster i den läspedagogiska debatten vars 

åsikter klart går isär när det gäller frågor om läs- och skrivlärande. Då Liberg (1993;2006) 

argumenterar för ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärandet, i boken Hur 

barn lär sig läsa och skriva, ser vi detta som en bra utgångspunkt då vi presenterar de 

socialinteraktionistiska aspekterna av hur läsning kan förstås. Vi lyfter även fram hur 

relationen läsa och skriva bör se ut i undervisningen samt vilka pedagogiska konsekvenser ett 

visst perspektiv kan få. Ingvar Lundberg (1984) framhåller bland annat i sin bok Språk och 

läsning en tydlig individualpsykologisk hållning i sin syn på läs- och skrivområdet, varför vi 

i huvudsak har valt att låta hans argument och resonemang stå som en motpol till Liberg i 

perspektivdiskussionen nedan. Båda får dock stöd av fler röster från läs- och skrivområdets 

forskningsarena, till exempel har Frank Smiths (1997/2000) syn på läsning många likheter 

med Libergs medan Ester Stadlers (1998) resonemang snarare liknar Lundbergs.  

 

Det individualpsykologiska perspektivet, ses idag ofta som det traditionella sättet att förhålla 

sig till skolans läs- och skrivundervisning. Perspektivet har rötter i den behavioristiska 

kunskapssynen som ser barnet som passiv i sitt lärande, läraren lär ut och barnet lär in. 
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Kunskaperna ska överföras från läraren till eleven via undervisningen. Behavioristerna 

betonar betydelsen av miljöns påverkan på barnets lärande samt vikten av stimuli-

responsteorin, det vill säga positiv (och negativ) förstärkning då barnet säger eller gör något 

rätt eller fel (Lindö 1998/2002). Med detta perspektiv som utgångspunkt kommer 

undervisningen främst att bygga på syntetiska arbetssätt, vilket innebär att fokus först ligger 

på språkets delar, ljuden (fonemen) och därefter övergår man till att läsa och skriva hela 

meningar och texter (Hjälme 1999).  

 

Det socialinteraktionistiska perspektivet eftersträvar, till skillnad från det 

individualpsykologiska, kunskap av mer kvalitativ och förståelseinriktad karaktär. En viktig 

skillnad i förhållande till de individualpsykologiska förespråkarna är också att barnen här ses 

som aktiva och meningsskapande i sitt lärande (Lindö 1998/2002). Enligt Smith (1997/2000) 

är lärarens uppgift inte att lära ut läsning utan snarare att hjälpa barnen att se det 

meningsfulla med läsning. Genom att läsa mycket texter som är meningsfulla för eleven 

skapas ett naturligt och experimentellt lärande av språket som närmast kan liknas vid 

forskares hypotesprövningar. De nya upplevelserna prövas mot tidigare erfarenheter, mot den 

bild av världen som redan är känd för eleven. Dessa tankar om kunskapande återfinns i 

Piagets kognitivistiska syn på lärande, som har växt fram som en motpol till behaviorismen. 

Inom den kognitivistiska synen hävdas att ny information om olika fenomen möter och 

införlivas i individens erfarenhetsvärld genom så kallad assimilation (Lindö 1998/2002). 

Tydliga paralleller kan även dras till det sociokulturella tänkandet som betonar det 

kommunikativa samspelet i lärandeprocessen. Liberg (1993;2006) påvisar likheterna med det 

socialinteraktionistiska perspektivet med orden ”att lära sig läsa och skriva är att umgås i 

skriftspråket med andra för att tillsammans skapa och vidmakthålla kulturell och individuell 

betydelse” (s 107).  

 
 

2.1.1. Olika sätt att förstå vad läsning är 
 
Sett ur ett individualpsykologiskt perspektiv är läsning en färdighet som måste automatiseras 

genom mycket övning och enligt Lundberg (1984) är det avkodningen som bör vara central i 

skolans inledande läsundervisning. Det är avkodningen som måste automatiseras för att 

läsningen ska bli flytande. Med andra ord sker läsningen, i ett första steg, genom att ord bryts 

ner till enskilda fonem och identifieras som olika bokstäver. Avkodningen är dock inte endast 
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en visuell process, det är inte tillräckligt att eleven kan känna igen och uttala de enskilda 

bokstäverna. Ester Stadler (1998) skriver att avkodning är en förutsättning för att kunna nå 

förståelsen av texten. Det är av hög relevans att eleven lär sig uppfatta dessa båda sidor av 

språket, det vill säga både formen och betydelsen. För att eleven ska kunna lära sig att läsa 

krävs alltså att det finns en språklig medvetenhet. I detta ingår också att eleven måste ha en 

insikt i att skrivna ord är en representation av talade ord. Även Lundberg (1984) uttrycker 

denna viktiga aspekt av läsning då han menar att det krävs att orden vi läser kan jämföras 

fonologiskt (hur de låter), syntaktiskt (hur de byggs ihop), semantiskt (betydelsemässigt) och 

ortografiskt (bokstavsmässigt) med vårt ”inre lexikon”. Detta kan medföra problem vid 

elevers första möte med skriftspråket i skolan. Lundberg hävdar att det främst är ordens 

fonologiska och ortografiska identiteter som kan innebära problem då förståelsen för de båda 

ska sammanfalla vid läsning. Ordens fonologiska identitet, det vill säga hur ett ord 

låter/uttalas, har barnen oftast lagrat i minnet sedan tidigare genom talutvecklingen. Den 

ortografiska identifikationen måste istället registreras genom ordets byggstenar, dess 

bokstäver. Eftersom vi inte skriver som vi talar anser Lundberg att detta för många barn blir 

problematiskt i den inledande läsinlärningen och därmed utgör detta ytterligare ett argument 

för att fokusera lästräningen på avkodning. Läsning kräver även metalingvistiska kunskaper, 

det vill säga att kunna betrakta språket med ett mer objektivt utifrånperspektiv. Eleverna 

måste tidigt uppmärksammas på skillnader i tal- och skriftspråket. Här spelar högläsning och 

samtal om språket en stor roll enligt Lundberg.  

 

Forskningen på läs- och skrivområdet har tidigare främst varit inställd på den enskilda 

individens språktillägnande och undervisningen har därför baserats på metoder där 

kunskapen om delen ses som en förutsättning för att förstå helheten (Liberg 1993;2006). 

Frost (2002) nämner denna syn på läsmetod som en ”bottom-up” princip, där man betraktar 

läsning som ett systematiskt förlopp där man läser ord för ord. Det är just på detta sätt som 

Lundberg (1984) beskriver att läsundervisningen bör byggas upp. Vidare framhåller han dock 

att barn naturligt utnyttjar en metod som bygger på motsatsen, det vill säga en ”top-down” 

princip där förståelsen för helheten är utgångspunkt. Lundberg anser dock att detta ger 

utrymme för alldeles för mycket gissningar och därför inte ger en tillräcklig kunskapsbas att 

bygga vidare på. Han hävdar att avkodning är grunden för läsförståelsen, och därmed det 

viktigaste då barn lär sig läsa, eftersom förståelsen kan komma först då avkodningen är 

automatiserad. En bottom-up modell för läslärandet ser han därför som nödvändig (Lundberg 

1984). I detta resonemang ligger en stor skillnad mellan det individualpsykologiska 
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perspektivet och det socialinteraktionistiska perspektivet. I det senare argumenteras för en 

top-down modell på samma grunder som Lundberg (1984) förkastar den på, det vill säga för 

att det är en naturlig lärandeprocess för barn att börja med helheten och sedan lära sig om 

delarna. Denna motsättning mellan perspektiven ger således socialinteraktionistiska 

förespråkare en annorlunda syn på vad läsning är än den som Lundberg ger uttryck för. 

 

Inom det socialinteraktionistiska perspektivet förstås läsning som en meningsskapande och 

förståelsebaserad aktivitet (Smith 1997/2000) snarare än en färdighet. Helheten behandlas 

före delen och innehåll prioriteras före form. Kunskapen om de enskilda bokstäverna och en 

morfologisk insikt har inte första prioritet här utan kommer i andra hand efter förmågan att 

förstå textens innebörd (Frost 2002). Barnet ska successivt få uppmärksamma att 

skriftspråket består av meningar, ord och stavelser (Lindö 1998). Skillnaden till 

individualpsykologernas uppfattning av läsning är stor. Marie M Clay (1991/2001) beskriver 

läsning i början av sin bok Becoming literate – the construction of inner control med följande 

ord:”I define reading as a message-getting, problem-solving activity which increases in 

power and flexibility the more it is practised (s 6)”. Detta sätt att förstå vad läsning är ger 

även Liberg (1993;2006) uttryck för då hon skriver att läsa handlar om att läsaren ska kunna 

träda in i textens värld och orientera sig i den för att kunna ställa frågor som även 

förhoppningsvis kan besvaras. Denna uppfattning delas av Smith (1997/2000) som dock 

påpekar svårigheten med att definiera vad läsning är. Han menar att istället för att försöka 

definiera läsning så måste vi fokusera på vad läsning innebär. Läsning innebär, enligt honom, 

att få svar på de frågor som ställs. När det gäller ordens form och betydelse, det vill säga hur 

vi identifierar och förstår innebörden i ord, meningar och text menar Smith att förståelsen för 

texten och även förmågan att kunna förutsäga händelseutvecklingar spelar en stor roll. För att 

uppnå förståelse hävdar han att textens sammanhang är viktigare än textens ”visuella 

information”, det vill säga den information som läsaren får genom ordavkodning. Med 

följande ord argumenterar Smith för läsning som en meningsskapande och förståelsebaserad 

aktivitet framför läsning som ordavkodning:  

 
”Det är svårt att identifiera ett främmande ord utifrån de ingående bokstäverna på grund av att de 

fonetiska reglerna är så komplexa och otillförlitliga /…/ Under förutsättning att det som vi 

försöker läsa är potentiellt meningsfullt för oss, kan vi vanligtvis dechiffrera de delar som är 

främmande tack vare alla de andra ledtrådar som finns.” (Smith 1997/2000, s 151)     
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Samma ståndpunkt uttrycker Liberg (1993;2006) i sitt resonemang om så kallat effektivt 

läsande och skrivande. Det är denna typ av läsande (och skrivande) som, enligt henne, 

eftersträvas och det innebär att läsandet har som funktion att ge innehåll och mening åt 

läsarens livsvärld. Då vi läser rör vi oss i en språklig värld, vilken är densamma som den som 

rymmer det tal- och skriftspråk vi använder då vi umgås med andra. Denna typ av 

skriftspråkande sker bäst i sociala situationer som är naturliga för barnet, till exempel under 

sagostunden eller sångsamlingen. Liberg menar att det är det effektiva läsandet (och 

skrivandet) som är syftet med läsningen och målet för vår läsfärdighet. Läsande som bygger 

på principen om avkodning, som Liberg kallar grammatiskt läsande och skrivande, är endast 

ett medel att nå det effektiva skriftspråkandet. Det är även ett bra hjälpmedel att ta till då 

problem uppstår i det effektiva läsandet och skrivandet (Liberg 1993;2006).  Liberg och 

Smith är således överens då de menar att en meningsfull och tydlig kontext förbättrar 

läsförståelsen och därmed är mycket viktig för läsningen i sig. 

 

Högläsning och samtal om språket, som Lundberg (1984) nämner som viktig i barnens 

skriftspråksutveckling, betonar även Smith (1997/2000). Han framhåller dock inte samma 

aspekt, att högläsningen ska visa på skillnader i tal- och skriftspråk, utan menar att 

högläsningen först och främst har till uppgift att inleda barnen i en skriftspråklig kultur där 

det meningsfulla och lustfyllda med läsningen implementeras. Liberg (1993;2006) betonar 

även hon vikten av att samtala om det man läser samt om varför och hur man läser (och 

skriver). Genom samtalet kan metaspråkligheten, som också Lundberg anser vara betydande 

för läsningens utveckling, uppmärksammas. Då barnet/eleven pratar med den vuxne/läraren 

om språket som objekt utökas deras förståelse för vad som sägs till att även inbegripa hur 

något sägs. Den metaspråkliga aspekten fyller därmed en liknande funktion i de båda 

perspektiven.   

 
 

2.1.2. Vad innebär det att lära sig läsa?  
 
De individualpsykologiska förespråkarna Lundberg (1984) och Stadler (1998) menar båda att 

det finns en väg till att bli en flytande läsare och det är, som lyfts fram i texten ovan, genom 

att till fullo behärska konsten att avkoda. Det krävs därmed, enligt deras åsikt, endast en 

strategi för att eleverna ska lära sig läsa – att lära sig behärska avkodningen. Det är lärarens 

uppgift att hjälpa dem att utveckla denna kunskap om förhållandet bokstav-ljud. Enligt 
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Lundberg (1984) går läsaren igenom tre huvudfaser i sin ordavkodning innan läsningen kan 

anses vara flytande: 

 

1) Korrekt ordavkodning (Ordens bokstäver uppmärksammas och deras ljud söks 

medvetet.) 

2) Välkända ord uppfattas automatiskt och som helheter (Relationen bokstav-ljud 

fungerar omedvetet – den är delvis automatiserad.) 

3) Hastigheten maximeras vid ordläsningen och bearbetningen av bekanta ord 

(Orden tas in som helheter men ordets delar bearbetas parallellt genom dess 

ortografiska och fonologiska struktur.) (Lundberg 1984, s 74) 

 

Lundberg (1984) hävdar att man lär sig läsa genom att läsa, men texterna bör inte vara alltför 

kontextberoende för att förstås. Om eleverna och läraren samtalar om texten innan läsningen 

riskerar läsaren att fastna i förutfattade föreställningar om texten och det kan då störa den 

korrekta avkodningen. Lundberg menar att bilder kan ha samma effekt. Läsningen blir då 

istället en gissningslek. Genom en sådan strategi att närma sig läsning kan man inte, enligt 

Lundberg, bygga upp en väl fungerande läsning, det vill säga en läsning som uppfyller 

kriterierna i punkt 3 ovan. Lundberg betonar vidare vikten av att barn får ”planmässig och 

medveten vägledning” (s 116) för att klara av att utvecklas genom dessa faser. Det finns inget 

som tyder på att läsinlärningen är något som kommer av sig själv utan det krävs hårt och 

koncentrerat arbete som leds och stimuleras av en vuxen. Här spelar läraren en stor roll när 

det gäller att underlätta läsinlärningen för eleverna. Lärarens stora utmaning är att få eleverna 

att läsa mycket och ofta, att väcka deras läslust. Lundberg lyfter i sammanhanget fram vikten 

av att öppna elevernas ögon för en spännande och glädjefylld litteratur men han betonar dock 

samtidigt att det är en väl automatiserad avkodning som är förutsättningen för att en äkta och 

varaktig läslust ska kunna väckas hos eleverna. Han menar att det ibland blir överdrivet att 

leta efter meningsfulla sammanhang och han har svårt att se varför det måste vara en 

motsättning mellan att fokusera färdighetsträning av form framför innehåll och funktion – det 

är bara fråga om en avvägning, var tyngdpunkten ska läggas.    

 

 Stadler (1998) beskriver barns läsinlärning i fyra olika steg (nivåer), vilka delvis kan 

relateras till Lundbergs tre faser av läsande/ordavkodande som presenterats ovan. Lunbergs 

första fas, korrekt avkodning, återfinns i Stadlers tredje nivå nedan. Den andra och tredje 
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fasen som Lundberg beskriver innefattas båda i Stadlers fjärde steg – den ortografiska 

läsningen.   

 

1) Låtsasläsning – Barnet härmar vuxnas beteende genom att lekläsa och lekskriva. De vet 

inte hur man läser och skriver men börjar förstå hur skriften används. 

2) Logografisk läsning – Här kopplar barnet ordets mening till ordets hela form, de enskilda 

bokstävernas innebörd registreras inte. Barnet läser ordet som en visuell bild, vilket Stadler 

menar är en primitiv form av läsning där den fonologiska kunskapen saknas. Den 

logografiska läsningen bygger på gissningar då barnet försöker relatera ordens mening till 

personligt och känslomässigt betydelsefulla saker. Då ordförrådet växer blir denna typ av 

läsande ohållbar, det ställer alldeles för höga krav på synminnet för att vara effektivt.  

3) Alfabetisk läsning – Att kunna läsa alfabetiskt förutsätter att barnet utvecklar sin 

fonologiska medvetenhet, det vill säga att det lär sig förstå kopplingen mellan ljud-fonem och 

bokstav-grafem. (Skol)barnet måste förkasta den logografiska läsningens teknik för att lära 

sig bemästra den fonologiska principen. Denna typ av läsning kräver således helt andra 

tekniker än de två tidigare formerna av ”läsande”.  

4) Ortografisk läsning – Denna typ av läsning behärskas av vana läsare. Avkodningen sker 

omedvetet, snabbt, rätt och utan ansträngning. Hit når läsaren genom träget läsande och 

skrivande. Orden uppfattas visuellt som olika orografiska mönster och läsförståelsen kan nu 

fokuseras framför avkodningen. Vid 9-10 års ålder kan barnet läsa ord som är kända 

ortografiskt medan nya ord avkodas genom alfabetisk läsning. 

 

Stadler (1998) menar att det är först i det tredje och fjärde steget som man kan prata om att 

barnet lär sig läsa ”på riktigt”. En utveckling från de första stegen till de senare kräver en 

tydligt strukturerad undervisning där det lätta föregår det svåra tillsammans med mycket 

repetition och övning. Detta beskriver hon är basen för läslärandet i skolan. Hon betonar 

dock att motivationen har en avgörande betydelse för inlärningen och därför får inte 

färdighetsövningarna uppfattas som tråkiga och monotona. Här menar Stadler att läraren har 

en viktig och svår uppgift att lösa – det vill säga att göra undervisningen meningsfull och 

lustfylld samtidigt som den innehåller uppgifter som varken är för lätta eller för svåra för att 

barnen ska tappa motivationen och lusten att lära. Stadler (1998) betonar dock, liksom 

Lundberg, ideligen att det krävs ett stort mått av färdighetsträning av de fonologiska 

principerna för att lära sig läsa och skriva – övning ger färdighet. 
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Det socialinteraktionistiska perspektivet presenterar, som vi ser det, en något mer komplex 

bild av läslärandet än det individualpsykologiska gör. Socialinteraktionisterna menar att det 

finns många olika strategier att välja mellan och lärarens uppgift är främst att hjälpa eleverna 

att hitta den eller de strategier som fungerar för dem (Smith 1997/2000). Avkodning, eller så 

kallat grammatiskt läsande (och skrivande), är här endast en strategi bland flera (Liberg 

1993). Liberg (1993;2006) som inte talar om läsinlärning utan språkinlärning, menar att en 

förutsättning för detta lärande är att barnet/eleven får vara delaktig i läs- och skrivaktiviteter 

där det effektiva skriftspråkandet är centralt. Utöver detta måste olika hjälptekniker, för hur 

läs- och skrivlärandet kan utvecklas, presenteras. Liberg nämner bland annat följande 

hjälptekniker vid skriftspråksinlärning: 

 

● Låt andra göra det åt dig – det vill säga ta hjälp av någon som kan läsa och skriva. 

● Använd situationen/sammanhanget för att ta reda på hur något läses eller skrivs – ta hjälp 

av kontexten. 

● Använd olika grammatiska tekniker på egen hand – här innefattas avkodning som en 

strategi (Liberg 1993, s 149). 

 

Det första som krävs innan skriftspråksinlärningen kan påbörjas är dock att den vuxne, vilket 

ofta innebär läraren, tar sig tid att lära känna barnet och tar reda på vilka kunskaper och 

erfarenheter som barnet redan har. Genom att skapa sig en bild av varje barns förutsättningar 

kan läraren sedan skapa trygga och meningsfulla lärandesammanhang för varje elev. Denna 

information om eleven innefattar till exempel en inblick i elevens sociala bakgrund samt 

elevens språkliga och metaspråkliga förmåga. Genom denna kunskap kan läraren hitta rätt 

tekniker till varje elev. Att eleven sen får stöd genom sin läs- och skrivutveckling är också av 

stor vikt, liksom att läraren föregår med gott exempel genom att själv läsa och skriva mycket 

i olika sammanhang. Detta visar för eleven att läsning och skrivning är ett kommunikativt 

medel vilket i sin tur betonar dess meningsfullhet.  

  

Liksom de individualpsykologiska förespråkarna anser även socialinteraktionisterna att barn 

lär sig läsa genom att läsa, men med tillägget att det måste vara meningsfulla texter som inte 

är tillrättalagda (Frost 2002). Denna skillnad är viktigt att framhålla här och enligt Liberg 

(1993/2006) är texterna som eleverna förväntas lära sig läsa genom inom de 

individualpsykologiska läsmetoderna inte tillräckligt lustfyllda och motiverande. Texterna är 

ofta läseboksanpassade och valda för att passa ett stort antal elever. Detta kan leda till att 
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eleverna inte får någon förståelse till varför de ska lära sig läsa och de upptäcker då inte 

heller läslusten som är mycket central i läsundervisningen inom det socialinteraktionistiska 

perspektivet. Liberg (1993) framhåller, i enlighet med Smith (1997/2000), att förförståelsen 

är mycket viktig för att uppnå ett effektivt läsande (och skrivande). Som nämnts ovan i texten 

lyfter hon fram samtalet om texten, både innan och efter läsningen, som en underlättande 

faktor i elevens förståelseprocess. Genom samtalet får eleven lära sig att olika texter kan fylla 

olika funktioner.  

 

Som vi också tidigare tagit upp beskriver Liberg att det är en effektiv läsning och skrivning 

som eftersträvas i barnets/elevens språkliga utveckling. Då barnet lär sig läsa går det från ett 

begränsat effektivt läsande och skrivande till ett utvecklat effektivt läsande och skrivande. 

För att nå det utvecklade ”stadiet”, som hon i stort sett menar endast är en utökad form av det 

begränsade i form av längre och mer utvecklade texter, går barnet igenom tre typer av 

läsande och skrivande som ryms i den begränsade ”fasen”. Dessa typer, som har vissa 

likheter med Stadlers 4 läsnivåer, är: 

 

● Preläsande och preskrivande – Denna typ av läsande innebär ofta att barnet ”läser” en bok 

som han/hon lärt sig utantill. Barnet håller boken och bläddrar som de sett att de vuxna gör 

då de läser. Preskrivandet karaktäriseras av att barnet använder sig av papper och penna på 

samma sätt som vana skrivare gör, men ”bokstäverna” består ofta av krumelurer och andra, 

av barnet, påhittade tecken.  

● Situationsläsande och situationsskrivande– Detta innebär att barnet kan läsa ord i kända 

sammanhang, till exempel läser hon/han ”mjölk” på mjölkpaketet men vet inte vad det står 

om någon skriver ”mjölk” på ett papper. Det är bland annat detta som Lundberg kritiserar 

som gissningslek. Att använda sig av situationsläsande menar dock Liberg är mycket viktigt 

för språkinlärningen. Genom att lära sig känna igen vissa ord i sitt sammanhang kommer 

barnet snart att kunna läsa dem även i andra kontexter. Situationsskrivandet innebär närmast 

ett kopierande av skrivna ord, barnet skriver helt enkelt av ord som det ser. Därför blir detta 

skrivande nästan alltid grammatiskt korrekt.  

● Helordsläsande och helordsskrivande – Då barnet känner igen text utanför sitt 

sammanhang har det övergått till att läsa och skriva helord. Barnet kan nu dekontextualisera 

ord och identifiera dem i olika sammanhang (Liberg 1993, s 35).  
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Medan Stadler (1998) lägger fokus på färdighetsträning av språkets delar, det vill säga 

bokstäver och ljud, menar Liberg (1993;2006) istället att sammanhanget och den språkliga 

kontexten, med andra ord helheten, spelar den avgörande rollen i barnets läsutveckling. 

Stadler (1998) särskiljer också låtsasläsning och logografisk läsning från alfabetisk och 

ortografisk läsning och menar på att de senare typerna av läsning kräver helt nya tekniker för 

att bemästra. Liberg (1993;2006) betonar istället sambandet dem emellan och framhåller att 

läslärandet sker i en samverkan av effektivt och grammatiskt läsande och skrivande. Hon 

menar att en ”grammatisk fas” alltid är en del av det effektiva skriftspråkandet. Innan 

barnet/eleven tillägnat sig ett utvecklat effektivt läsande och skrivande genomgår det ett 

”grammatiskt bad” som Liberg uttrycker det. Det är under denna period som den 

metaspråkliga förmågan börjar utvecklas, det vill säga då barnet lär sig att betrakta språket 

objektivt och börjar intressera sig för att krumelurerna på pappret är tecken för olika 

bokstavsljud som kan sammanljudas till ord. Då de befinner sig i detta ”bad” förflyttas de 

genom de ovan beskrivna typerna av läsande och skrivande men hur länge ”badet” varar 

skiftar dock från barn till barn (Liberg 1993;2006).   

 
 

2.1.3. Perspektivens uppfattningar om relationen tal- och skriftspråk 
 
Inom det individualpsykologiska perspektivet betonas, som tidigare nämnts, att det finns stora 

skillnader mellan det talade och det skrivna språket (Stadler 1998). Lundberg (1984) skriver 

att ”tal och skrift i väsentliga avseenden är artskilda kommunikationsformer” (s 13) och 

beskriver att olikheterna främst är kopplade till talets och skriftens olika funktioner. Talet 

bygger på interaktion och samspel och måste därför ses i ett kommunikationsperspektiv, 

språket blir därmed beroende av situationen och de olika samtalsparterna. Skriftspråket 

kräver istället en medveten inlärning, då det till skillnad från det situationsbestämda talet är 

dekontextualiserat, gränserna mellan tid och rum är överskridna. Med andra ord, då talet 

endast behöver fungera i ”här-och-nu” situationer så måste skriften vara konsekvent i sin 

utformning för att kunna delge sitt budskap oberoende av tid och rum. I samband med denna 

problematisering av relationen mellan tal- och skriftspråk nämner Lundberg även en 

avgörande modalitetsskillnad som hör ihop med att talet inte avkodas av lyssnaren på samma 

sätt som skriften avkodas av läsaren. Talat språk levereras i en ström av ord där ljuden flyter 

samman och tolkningen av det sagda blir beroende av huruvida lyssnaren hinner uppfatta alla 

ljud och särskilja dem till ord. Det skrivna ordet är fast i sin form och kan läsas om igen tills 
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läsaren har tolkat budskapet. Skriftspråket saknar dock en aspekt av talet som ofta är viktig 

då ord och mening ska uppfattas och tolkas av läsaren. I skriften finns ingen satsmelodi, 

ordaccent eller intonation. Detta menar Lundberg kan utgöra ett problem för det läsande 

barnet i sin läsförståelse.    

 

Förespråkare för det socialinteraktionistiska perspektivet anser att lära sig läsa i stort sett är 

detsamma som att lära sig tala och en naturlig del i barns språkutveckling (Frost 2002). 

Enligt Lindö (1998) menar vissa forskare att skriftspråket kan erövras lika naturligt som 

talspråket under förutsättningen att det finns en språkstimulerande och trygg miljö där 

lärandet kan ske i meningsfulla och sociala sammanhang. Liberg (1993/2006) lyfter, i 

motsats till Lundberg (1984), fram likheterna mellan talspråket och skriftspråket. Hon menar 

att det finns genomgripande likheter, bland annat gällande just hur inlärningsgången ser ut 

samt de språkliga uttryckens innehåll, form och funktion. Denna ståndpunkt argumenterar 

Liberg för genom att visa på att talet liksom skriften utvecklas i ett språkligt levande 

sammanhang i interaktion med andra. Det finns dock ingen direkt talspråklig motsvarighet 

till den grammatiska metaspråkliga fasen i skriftspråket. Men detta menar hon inte är 

avgörande för skriftspråksinlärandet, då grammatiken endast är ett hjälpmedel. När det gäller 

talets och skriftens innehåll anser Liberg att båda följer barnets kunskapandeprocess. Då 

barnet börjar tala och senare då det börjar skriva rör ämnena närliggande fenomen som 

intresserar det. Detta intresseområde utökas efterhand både i talet och skriften till att även 

innefatta mer abstrakta fenomen och händelser som inte är självupplevda. Likheter i formen 

mellan talet och skriften finner hon i barnets talspråkliga utveckling, barnets joller har till 

exempel sin skriftspråkliga motsvarighet i barnets låtsasskrivning i form av krumelurer. 

Funktionen, som Lundberg fokuserar på i sin särskiljning, menar Liberg har sin likhet i att 

talet och skriften i det tidiga skriftspråksinlärandet verkar ”anta samma funktionella 

användningsområden som det samtida talspråket” (s 114).    

 
 

2.1.4. Läsa först eller skriva samtidigt? – Olika utgångspunkter för 
undervisningen 
 
Då individualpsykologer skiljer det talade språket från det skrivna menar Lundberg (1984) 

ändå att vi måste analysera läsningen i relation till talet. Skriften är relaterad till talet men 

skriften är inte nedtecknat tal. Trots detta representerar de ändå samma språk. Skriften 



 17

avviker dock på allt för många sätt från det naturliga samtalsspråket och är på många sätt ett 

nytt och annorlunda kommunikationssystem. Till följd av detta måste läsningen komma i 

första hand och skriften borde på ett försiktigt sätt föras in i barnens språkliga värld. Han 

framhåller dock att skrivandet kan ha positiv inverkan på elevernas läsutveckling. Stadler 

(1998) däremot, som uttrycker samma uppfattning som Lundberg om skillnaderna mellan 

talat och skrivet språk ovan, hävdar dock att läs- och skrivinlärningen bör integreras i 

undervisningen, skivandet kan till och med introduceras före läsandet. Detta eftersom både 

läsning och skrivning bygger på att eleverna ska lära sig att hantera den alfabetiska koden. 

Stadler anser att läsning och skrivning förstärker varandra och ökar förståelsen för det nära 

sambandet dem emellan. Även inom det socialinteraktionistiska perspektivet argumenteras 

det för en integrerad läs- och skrivundervisning. 

 

Liberg (2006) hävdar, med sitt ovan nämnda resonemang kring tal- och skriftspråket som 

grund, att lära sig läsa och skriva bör vara parallella aktiviteter som får samverka i en positiv 

skriftspråksutveckling hos barnet. Om detta skriver även Clay (1991) som menar att det är 

viktigt att främja barnets längtan efter att utforska det skrivna språket samtidigt som 

läslärandet pågår. Hon hävdar samma ståndpunkt som Liberg med orden: ”what is learned in 

writing becomes a resource in reading and vice versa.” (s 96) Att den skrivna texten kan 

innehålla meddelanden på samma sätt som talade ord blir mer tydligt för barnet då han/hon 

själv försöker meddela något genom skriven text än då han/hon läser någon annans skrivna 

ord. Liberg (1993;2006) lyfter även fram att läsande kombinerat med skrivande kan visa på 

att skriftspråket kan fungera dialogiskt på ett sätt liknande talspråket. Tal- och 

skriftspråkandet är båda kommunikativa till sin natur och till skillnad från 

individualpsykologerna hävdar socialinteraktionisterna att både talet och skriften kan vara 

dialogiskt såväl som monologiskt.  

 
 

2.1.5. Pedagogiska och metodologiska konsekvenser av respektive 
perspektiv 
 
Avkodning (form) och förståelse (innehåll) är de två största grundläggande delarna som 

läsinlärning består av. Skillnaderna mellan olika läsinlärningsmetoder grundar sig på var man 

lägger tyngdpunkten mellan dessa delar. Man kan säga att metoder som först börjar träna in 

bokstavsavkodning samt det som eleverna inte kan i förväg kan associeras med det 
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individualpsykologiska perspektivet. Om en metod däremot inleder läsundervisningen med 

det som barnet kan sedan tidigare, samt att läs- och skrivinlärningen sker i meningsfulla 

sammanhang, så kan detta förknippas med det socialinteraktionistiska perspektivet (Lindö 

1998, Liberg 2006). De båda beskrivna perspektiven har dock målen för läsundervisningen 

gemensamt – att väcka läslust hos eleverna, ge dem möjligheten att upptäcka litteraturens 

spännande värld samt att lära dem se och förstå skriftspråkets stora nytta och nöje (Lundberg 

1984, Liberg 2006). Men perspektiven föreslår olika vägar att nå dessa mål. Eftersom synen 

på vad läsning är skiljer sig åt mellan perspektiven får detta konsekvenser för valet av 

undervisningens innehåll och arbetsformer (Liberg 1993;2006).   

 

Som förespråkare för det individualpsykologiska perspektivet hävdar Lundberg (1984) att de 

rent metodiska tillvägagångssätten inte är avgörande i läs- och skrivundervisningen. Han 

betonar dock att övning ger färdighet och för att barnet ska nå en automatiserad läsning krävs 

det mycket träning, speciellt där samma bokstav eller text genomarbetas flera gånger. 

Innehållet och budskapet i texten är inte lika viktigt då det i början av läsinlärningen handlar 

mer om formaspekten. Lundberg menar även att det som lärare ibland uppfattar som tråkig 

och formell drill kan barnen uppleva som lustbetonat och meningsfullt. Barnen kan känna 

tillfredsställelse genom framgång, att de är på väg att bemästra något som de tidigare inte 

kunde. Utifrån detta sätt att se på läs- och skrivundervisningen kan paralleller dras till Maja 

Wittings (2005) psykolingvistiska metod, även kallad Wittingmetoden. 

 

Witting betonar att metoden som hon förespråkar både är en läs- och skrivmetod. Genom att 

låta eleverna arbeta med s.k. innehållsneutrala språkstrukturer (vokal- och 

konsonantkombinationer) menar hon att de skapar sig en förståelse för, vad hon kallar, 

symbolfunktionen i språket. De lär sig känna igen olika kombinationer genom s.k. 

sammanljudning varvat med avlyssningsskrivning. Även här återfinns Lundbergs (1984) 

tankar om vikten av att ljuda. Enligt hans mening är ljudning nödvändigt när eleven ska lära 

sig läsa eftersom det då uppstår en auditiv klang vilket är en hjälp till att nå de rätta orden. 

Witting (2005) menar att de ovan beskrivna övningarna ger eleverna kunskap om 

förhållandet bokstav-ljud samt läsriktningen vänster-höger, vilket i sin tur utvecklar elevens 

läs- såväl som skrivkunskaper. Här sätts språkets formaspekt framför den innehållsmässiga. 

Utifrån de innehållsneutrala språkstrukturerna, till exempel li, fö, my, får eleverna fritt 

associera till ord med innebörd och mening. ”Li” kan t ex utvecklas till ”lian” eller ”klia”. 

Vad som är ord och inte avgörs av eleven och då vissa har ett större ordförråd än andra så 
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kan de med olika språkstrukturer skapa fler ord. Denna aspekt av metoden skapar, enligt 

Witting, automatiskt en individuell anpassning till varje elevs nivå.  

 

Stadler (1998), vars resonemang ligger i linje med Lundbergs och Wittings, framhäver även 

betydelsen av den inledande ordningen på bokstavsarbetet där vokalerna a, i och o ska 

komma i början för att följas av en konsonant, l eller s. Det är även viktigt att barnen inte får 

gå vidare till nästa bokstav förrän de är säkra på den förra. För att detta ska uppnås menar 

hon, liksom Lundberg, att det krävs upprepade övningar i förhållandet bokstav-ljud (Liberg 

1993).  Detta tillvägagångssätt inom läsundervisningen, som förespråkas av anhängare till det 

individualpsykologiska perspektivet, går under namnet Ljudmetoden (Lindö 1998/2002). 

Bokstäverna tränas systematiskt in efter lärarens val av ordningsföljd och avkodningen 

kommer även här före förståelsen (Stadler 1998). Metoden har använts i Sverige sedan 1940-

talet och är fortfarande den vanligast förekommande i den svenska skolan (Lindö 

1998/2002). 

 

Arbetssätt som ryms inom det socialinteraktionistiska perspektivet är bland annat LTG 

(Läsning på talets grund) som grundar sig på sociala och dialogiska inlärningssammanhang. 

Denna metod som, enligt Ulrika Leimar (1974), helst bör uppfattas som ett förhållningssätt 

kan relateras till ett socialinteraktionistiskt perspektiv. Detta kan bekräftas genom att LTG 

bygger på en analytisk grund där inlärningen utgår från helheten för att senare ta del av de 

mindre delarna som rad, mening och ord (Lindö 1998). Leimar (1974) som initierade LTG 

betonar dialogens betydelse i undervisningen. Det är med elevens personliga språk som 

eleven får utrymme att aktivt skapa nya erfarenheter och begrepp. Genom att läraren är 

lyhörd för hur eleven tänker och samtalar kan läraren möta eleven på den nivå där eleven har 

potential att utforska det meningsfulla och användbara i undervisningen. Leimar beskriver att 

samtalet ska vara en stor del av klassrumsmiljön och genom samtalet kan gemensamma 

erfarenheter och konkreta iakttagelser utgöra grunden för barnens språkutveckling i skolan. 

Läraren måste ta hänsyn till varje barns mognadsnivå och utifrån denna ska 

inlärningsprocessen anpassas. Många elever kan redan läsa och skriva när de kommer till 

skolan och de hämmas enligt Leimar av den traditionella undervisningen eftersom orden i 

nybörjarundervisningen saknar betydelse. Det viktiga är att eleven kan förstå innehållet i en 

text och att det inte blir meningslöst kopierande av ord. Förståelsen sker effektivast då orden 

ligger nära elevens eget begrepps- och ordförråd. LTG handlar mycket om att man bygger 
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upp skrifter kring elevens iakttagelser och kunskaper och överför dem från talat till skrivet 

språk.  

 

Kajsa Falkner (2003) har skrivit i sin rapport Lärare på väg mot den tredje moderniteten, att 

lärares uppfattning av vad LTG är, har förändrats sedan Leimars tankar om LTG uppkom på 

70-talet. En intervjuperson som var delaktig i Falkners undersökning svarar nedan på frågan 

hur hon/han uppfattar vad LTG är år 2000/2001: 

 
”…grunden är fortfarande någon slags Ulrika Leimars böcker och så där. Men det har ju ändå 

blivit, det är Nya Zeeland, det är över huvud taget att arbeta konkret, att gå ut, att öppna sig mot 

samhället, att jobba demokratiskt och läscentrerat…” (Falkner 2003, s. 179). 

 

Falkner vill genom detta svar visa att det inte är lätt att fånga lärarnas förståelse och 

uppfattningar om vad LTG är idag. Detta kan enligt Falkner bero på att synen på läs- och 

skrivinlärning har förändrats genom åren och genom denna process har LTG anpassats till 

dessa nya kunskaper. På grund av detta är det svårt att jämföra och likna dåtidens LTG med 

dagens LTG. 

 

Ett annat förhållningssätt som rymmer arbetssätt vilka har tydliga paralleller med ett 

socialinteraktionistiskt synsätt är Whole Language. Dessa ”aktuella” tankar om kunskapande 

applicerades i Nya Zeeland under 1960- och 1970-talen, på barns läs- och skrivlärande och 

spreds sedan till Nordamerika och Västeuropa (Lindö 1998/2002). Det är också dessa tankar 

som åsyftas i citatet ovan då Nya Zeeland nämns. Precis som i LTG betonar Whole Language 

meningsfullheten, att läsning måste ha en innebörd för barnen. Genom att barnen läser 

betydelsefulla texter kan de själva lära sig att avkoda texter (knäcka koden) (Frost 2002). 

Jörgensen (2001) skriver att man inte skiljer mellan läsning och skrivning och därför förenas 

dessa i inlärningssammanhang. Eftersom barnen, enligt detta synsätt på läsundervisning, 

själva ska lära sig att knäcka koden får läraren en mer handledande roll än i den traditionella 

undervisningen där läraren får en mer kunskapsförmedlande roll. Även inom LTG får läraren 

en liknande handledarroll då Leimar (1974) inte talar om att lära barnen att läsa utan snarare 

om att hjälpa dem att lära sig själva. Kärnan i arbetet med Whole language är att läraren kan 

skapa sådana lärandesammanhang där alla barnen får komma till sin rätt och utvecklas efter 

sin egen förmåga. 
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2.1.6. Kritik mot perspektiven 
 
Liberg (1993/2006) påpekar att läsande och skrivande i det individualpsykologiska 

perspektivet inte lärs ut i meningsskapande sammanhang. Hon menar att fokuseringen på 

isolerade färdigheter kan leda till att barn inte förstår syftet med att lära sig läsa och skriva. 

Liberg menar också att genom syntetiska tillvägagångssätt som används inom det 

individualpsykologiska perspektivet, förväntas eleven före undervisningstillfället kunna det 

som skall läras ut. Även i betänkandet Att lämna skolan med rak rygg (SOU 1997:108) står 

det att användning av syntetiska metoder är ett hinder i sig då det förutsätter kunskaper som 

den utger sig för att lära ut. SOU rapporten (SOU 1997:108) betonar därmed att barn som 

inte har dessa förkunskaper riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Förespråkare för det 

individualpsykologiska perspektivet anser dock att läsundervisning som bygger på det 

holistiska synsättet inte, i tillräckligt hög grad, tar hänsyn till de barn som har svårt för att 

lära sig läsa (Frost 2002). Lundberg (1984) instämmer i kritiken och menar att det är svårt att 

komma till budskapets mening direkt utan förmedling av några medvetna 

avkodningsoperationer. Lundberg menar att det inte är främjande att elever själva ska komma 

underfund med hur avkodningsprocessen fungerar. Han anser att det på andra 

färdighetsområden inte brukar vara den ”fullfjädrade expertens strategier” (s 120) som är 

utgångspunkten för nybörjarinlärningen. Lundberg drar paralleller till att en bilskolelärare 

inte skulle sätta en nybörjare bakom ratten på en högtrafikerad väg utan några direktioner 

eller körlektioner. Han menar även, som tidigare nämnts, att analytiska läsmetoder innebär 

rena gissningslekar eftersom eleven oftast kan gissa sig till vad texten handlar om. Detta kan, 

enligt Lundberg, leda till att vissa barn lägger all sin energi på att tyda bilderna istället för att 

läsa. Ulrika Leimar (1974) anser emellertid att barn behöver något som är meningsfullt och 

samtidigt anpassat efter deras olika mognadsnivåer. Leimar anser att detta inte uppfylls inom 

det individualpsykologiska perspektivet där det finns en strikt läsinlärningsprocess som alla 

barn ska följa, oavsett mognad.  

 

Frost (2002) nämner i samband med en diskussion kring de två ”lästraditionerna” att han inte 

tror att det finns skolor som idag arbetar renodlat efter det ena eller det andra perspektivet. 

Han belyser hur viktigt det är att pedagogen bör ha en allsidig syn på läsundervisningen 

eftersom det i en vanlig klass finns barn med skilda förutsättningar. Frost förklarar vidare att 

det som kännetecknar en bra pedagog, specifikt när det gäller metodvalet, är att de inte 

använder en ren metod eller ett utmärkande perspektiv. Det betydelsefulla är att pedagogen 
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har en teoretisk kompetens som de på ett klokt sätt kan omsätta i praktiken. Detta sätt att se på 

de båda perspektiven ställer sig Falkner (2003) kritisk till. Hon menar istället att man kan gå 

till väga på flera olika sätt med utgångspunkt från ett perspektiv. Men man kan inte gå till 

väga på vilket sätt som helst, det vill säga att de båda perspektiven inte kan blandas. Gör 

lärarna detta så utgår de troligtvis från hur man lär sig läsa istället för vad det innebär att lära 

sig läsa och detta kan vara problematiskt för hur undervisningen utformas. Falkner skriver 

vidare att om läraren har tillräckliga kunskaper i vad det innebär att lära sig läsa så minskar 

möjligheterna att blanda och kombinera metoder från de olika perspektiven, vilket då 

motsäger Frosts resonemang. Denna motsättning mellan perspektiv och olika 

undervisningsmetoder anser vi, som blivande lärare för de tidiga skolåren, vara mycket viktig 

att reflektera över. Vi samtycker med Falkner om vikten att ha kunskap om skillnaden mellan 

de båda perspektiven. Av denna anledning är vi intresserade av att i vår undersökning ta del 

av några yrkesverksamma lärares syn på läs- och skrivundervisningens innehåll och 

arbetsformer, vilket framgår av vårt formulerade syfte och vår forskningsfråga.  
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3. Metod 
 
I detta avsnitt vill vi beskriva hur vår undersökning har gått till och vilka överväganden vi har 

gjort. Vi kommer bland annat att beskriva vårt val av undersökningsmetod, val av 

undersökningspersoner, intervjuundersökningens genomförande, samt databearbetning och 

analys av resultatet. 

 
 

3.1. Val av undersökningsmetod  
 
När en forskare ska bestämma vilken metod som ska användas i undersökningen är det viktigt 

att ta hänsyn till forskningssyftet. Forskaren behöver fundera över om det krävs kvantitativa 

eller kvalitativa metoder för att svara på syftets forskningsfråga (Trost 2001). Om forskaren 

har ett syfte som kräver mätbara och generaliserbara fakta för att kunna uppnås bör hon/han 

använda sig av kvantitativa metoder. Ett exempel på en kvantitativ undersökning kan vara då 

forskaren med ett speciellt urval som grund vill säga något om just den gruppen, till exempel 

genom att med resultatet kunna visa på ett tvärsnitt av olika uppfattningar och åsikter (Magne 

Holm & Krohn Solvang 1997). Kvalitativa metoder handlar istället om att karaktärisera, att 

lyfta fram egenskaperna för att kunna gestalta något (Larsson 1986).  En undersökning som 

baseras på kvalitativa forskningsmetoder är att föredra bland annat då forskaren önskar 

beskriva människors livsvärld för att utifrån detta kunna särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster. Resultatet av datainsamlingen kommer med en kvalitativ metod inte att 

vara mätbar på samma sätt som i en kvantitativ metod. Informationen är istället en 

beskrivning av forskarens tolkning av undersökningspersonernas berättelser om hur de 

uppfattar ett visst fenomen (Magne Holm & Krohn Solvang 1997). Det centrala i kvalitativa 

metoder är sedan att forskaren försöker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som 

på bästa sätt kan spegla dessa fenomen. Inom de kvantitativa metoderna är dessa kategorier 

givna på förhand och forskningen går då istället ut på att försöka mäta och testa omvärlden 

utifrån färdiga modeller (Larsson 1986). 

 

Staffan Larsson (1986) skriver att fallstudier, det vill säga då exempelvis människor eller 

arbetsplatser studeras noggrant, är vanliga då forskaren arbetar utifrån en kvalitativ metod. 

Han nämner observationer och intervjuer som exempel på datainsamlingsmetoder vid 

fallstudier. Kvale (1997) beskriver att just intervjuer är adekvata då en forskare söker finna 
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förklaringar till människors syn på olika fenomen, deras upplevelser och självuppfattning. 

Han liknar intervjun vid ett samtal mellan personer som talar om ett ämne som är intressant 

för båda parterna. Den kvalitativa intervjun är dock ett professionellt samtal som skiljer sig 

från det vardagliga samtalet genom att det rör sig kring ett specifikt tema där forskaren efter 

intervjun ska analysera vad den intervjuade beskriver och säger om ämnet.  

 

Larsson (1986) skriver att: ”God forskning karaktäriseras av att metoden väljs så att den blir 

ett smidigt verktyg för att få kunskap om det problem man har valt” (s 9). Med resonemanget 

ovan som grund anser vi att vårt syfte och vår forskningsfråga bör kunna besvaras på ett 

gynnsamt sätt genom en undersökning baserad på kvalitativa intervjuer. Vi funderade även, i 

inledningsskedet av undersökningen, på om vi kunde använda oss av enkäter för att 

komplettera våra intervjuer med. Vi ville därmed försöka spegla vår forskningsfråga dels 

kvalitativt och specifikt, men också lite bredare och mer kvantitativt för att få en något mer 

generaliserbar bild av hur lärare väljer innehåll och arbetsformer i sin inledande läs- och 

skrivundervisning. Detta var dock inte genomförbart på grund av att vår tid inte hade räckt 

till. 

 
 

3.2. Val av undersökningspersoner 
 
Då vår forskningsfråga är hur lärare beskriver att de arbetar med den tidiga läs- och 

skrivundervisningen har vi valt att intervjua lärare som har lärarutbildning och arbetar med 

elever inom de tidiga skolåren, det vill säga från första klass till andra klass. Av tidsskäl och 

på grund av att vi ville bearbeta intervjuerna på ett noggrant sätt valde vi att begränsa oss till 

att intervjua tre lärare. Både Kvale (1997) och Larsson (1986) lyfter fram den kvalitativa 

forskningsintervjuns problematik kring relationen mellan intervjuanalysen och tidsåtgången. 

De hävdar då att den kvalitativa aspekten, det vill säga möjligheten att samla in djupgående 

data, är viktigare än den kvantitativa aspekten som snarare betonar datainsamlingens omfång. 

Det enda krav vi ställde på intervjupersonerna var att hon/han skulle ha en lärarutbildning. I 

inledningsskedet av undersökningen genomförde vi en pilotintervju för att pröva 

intervjuformen som forskningsmetod. Genom personen som vi då intervjuade fick vi kontakt 

med en undersökningsperson som passade för vår undersökning. De andra två lärarna vi valde 

att intervjua har vi inte haft någon kontakt med innan denna undersökning. Vi skickade 

förfrågan till två skolor som vi tidigare kände till och fick därmed kontakt med två lärare. 
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Samtliga tillfrågade tackade ja. Vi kommer att beskriva våra undersökningspersoner i början 

av vår resultatdel, under rubriken ”Presentation av intervjupersonerna”. 

 
 

3.3. Intervjuundersökningens genomförande 

 
Vi kommer här att beskriva de olika stegen i vår intervjuundersökning. Vi resonerar om hur vi 

utformat vår intervjuguide, hur vi genomfört våra intervjuer. Vi har även reflekterat över 

några forskningsetiska principer i samband med kontakt med intervjupersoner, 

intervjusituationen samt bearbetning och analys av undersökningens resultat.  

 
 

3.3.1. Utformande av intervjuguide 
 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun bör vara halvstrukturerad och 

borde därför, till skillnad från ett mer strukturerat och standardiserat enkätformulär, utgå från 

en intervjuguide. En intervjuguide är en sorts ram för hur intervjun ska se ut och innehåller 

de ämnen som ska täckas samt förslag på olika frågor. Dessa frågor, menar Kvale vidare, 

måste fungera både på ett tematiskt och ett dynamiskt plan. De tematiska frågorna är de som 

ska spegla forskningsfrågan och bidra till kunskapsproduktionen medan de dynamiska ska 

bidra till ett positivt intervjuklimat som kan stimulera samtalet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Kvale föreslår att två olika intervjuguider bör formuleras – en som endast 

innehåller de rent tematiska frågorna och en med frågor som både fungerar på ett tematiskt 

och ett dynamiskt plan. Nedan kommer vi att presentera och resonera kring våra tematiska 

frågor som vi har formulerat utifrån vårt syfte och vår forskningsfråga.  

 
Med vår första tematiska fråga – Vad innebär det att kunna läsa och skriva? – vill vi 

synliggöra den intervjuades förhållningssätt inom läs- och skrivundervisning. Vi anser att 

denna fråga har stor relevans. Tomas Englund (1992) skriver, som vi redan nämnt, om vikten 

av att vara didaktiskt kompetent som lärare. Med detta menar han att läraren bör vara 

problematiserande, ständigt prövande och öppen för olika vägar. Allra helst bör läraren också 

vara medveten om och kunnig i fråga om konsekvenserna med avseende på olika 

handlingsvägar. För att klara detta krävs det att läraren har kunskap om olika perspektiv på 

lärande. Vi anser att detta frågeområde kan hjälpa oss att belysa syftet och vår forskningsfråga 

eftersom en lärares förhållningssätt utgör grunden för de didaktiska val som görs. Den andra 
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tematiska frågan – Hur motiveras val av arbetssätt/metod? – belyser mer ingående hur läraren 

har valt att arbeta med den inledande läs- och skrivundervisningen och varför. Vi upplever att 

denna fråga är den mest centrala för vår forskningsfråga. Här hoppas vi få inblick i hur olika 

arbetssätt och metoder kan användas i undervisningen. Med den tredje tematiska frågan – Hur 

uppfattar lärare sin pedagogiska roll i läs- och skrivsammanhang? – får vi förhoppningsvis 

en bild av hur intervjupersonen ser på sin funktion som lärare. Vi tror att det är av stor vikt att 

läraren reflekterar över sin pedagogiska roll och hur detta kan inverka på undervisningen. I 

vår pilotundersökning använde vi oss även av en fjärde tematisk fråga – Vilka konsekvenser 

och innebörder får valet av metod för elevernas läs- och skrivutveckling? Denna fråga valde 

vi dock senare bort då vi anser att detta område är överflödigt eftersom de flesta dynamiska 

frågorna kan relateras till denna tematiska fråga.  

 

Utifrån våra tre tematiska frågeområden har vi formulerat ett antal dynamiska frågor. Dessa 

frågor finns listade i intervjuguiden under ”Intervjufrågor” (Bilaga 1). Som vi tidigare nämnt 

har vi genomfört en pilotstudie under delkurs två inom ”Pedagogik med didaktisk inriktning 

C” där vi prövade våra intervjufrågor i en intervjusituation. Överlag tycker vi att frågorna 

som vi ställde i pilotstudien fungerade bra. Vi har endast gjort små korrigeringar i 

intervjuguiden inför c-uppsatsen.  Dock finns det möjligheter att under undersökningen 

förändra frågorna om det skulle krävas. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) skriver att 

kvalitativa intervjuer fordrar flexibilitet, vilket ökar möjligheten att göra ändringar i sin 

intervjuplanering under själva undersökningstillfället om detta skulle behövas. Om forskaren 

märker att en fråga inte har blivit besvarad på ”rätt” sätt eller att en frågeställning formulerats 

fel, kan detta rättas till under undersökningen. Denna anpassningsbarhet som betonas i 

kvalitativa intervjuer anses av Magne Holme och Krohn Solvang ge goda förutsättningar och 

ett djupt stoff vilket ger en grund för betydelsefulla tolkningar av materialet.  

 
 

3.3.2. Genomförande av intervjuer 
 
De första frågorna vi ställde innan själva undersökningsfrågorna presenterades, var så kallade 

faktafrågor om lärarna själva. Vi ställde dessa frågor då vi inte kan vara säkra på att lärarna 

har samma utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Dessa fakta är bra att ha då analysen ska 

presenteras och vissa skillnader kan hänföras till intervjupersonernas bakgrund. För att få så 

goda resultat som möjligt av bearbetning och analys spelade vi in samtliga intervjuer på 
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ljudband. Kvale (1997) menar att det finns många fördelar att använda sig av bandspelare. En 

anledning är att det är positivt att kunna spela upp intervjun då forskaren analyserar sitt 

material. På så sätt kan intervjun jämföras med forskarens egna intervjuanteckningar.  

 

Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter. Vi gjorde intervjuerna på lärarnas arbetsplatser då 

vi ansåg att det är den bästa undersökningsmiljön för vår undersökning. Kvale (1997) 

förklarar att det är viktigt att forskaren tänker på att det förekommer en maktasymmetri 

mellan parterna under intervjun. Vi anser att lärarnas arbetsplats var en neutral miljö att 

genomföra undersökningen på där också intervjupersonen känner sig hemma och möjligtvis 

lite tryggare i själva intervjusituationen. Vi valde att vara två som intervjuar då vi inte är 

särskilt vana vid en intervjusituation, och vi hoppades då innan intervjun att vi skulle kunna 

hjälpa varandra med följdfrågor o liknande. Kvale menar att resultatet av en kvalitativ 

forskningsintervju kan bli olika beroende på vem som intervjuar. På grund av detta ansåg vi 

att vi kunde tjäna på att vara två intervjuare eftersom vi då gemensamt skulle kunna finna 

olika dimensioner av intervjupersonernas svar.  

 
 

3.4. Bearbetning och analys av data 
 
För att vårt analysarbete skulle få de mest gynnsamma resultat transkriberades samtliga av de 

inspelade intervjuerna. Vi skrev dock inte ut hela intervjuerna utan fokuserade på att lyfta 

fram det som vi anser speglar vår forskningsfråga. Vi valde att inte ta med långa pauser, 

hummanden eller långa utläggningar och beskrivningar av enskilda elever eftersom detta 

många gånger inte hade direkta kopplingar till våra frågor. Vi har dock lyft fram några 

enstaka beskrivningar av specifika situationer då dessa har fått exemplifiera något citat inom 

en viss kategori.  

 

Larsson (1986) menar att analysera innebär att lyfta fram likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas svar. Han hävdar att det är jämförelsen mellan svaren som utgör 

analysens kärna. Vi har utifrån vår forskningsfråga kategoriserat de olika uppfattningarna för 

att på så sätt kunna visa på och jämföra karaktäristiska drag i intervjupersonernas syn på läs- 

och skrivlärande. Då vi formulerade våra olika kategorier utgick vi från vår forskningsfråga 

och skapade därför två huvudrubriker: Lärarnas motiveringar till valet av arbetsformer i 

undervisningen samt Lärarnas motiveringar till val av undervisningsinnehåll. Under dessa 



 28

samlade vi intervjupersonernas svar i kategorier som vi ansåg kunde spegla forskningsfrågan 

på ett tydligt sätt. Under arbetet med kategoriseringen fann vi dock att det emellanåt var 

problematiskt att dra en gräns mellan de båda rubrikerna – vad som utgör arbetsformer och 

vad som utgör undervisningsinnehåll framkom inte alltid klart och tydligt i de intervjusvar vi 

fått. Vi sökte dock särskilja dessa genom att under den förstnämnda rubriken fokusera på hur 

lärarna beskrev att de arbetade i ett större perspektiv, medan den sistnämnda rubriken fick 

inrymma svar som beskrev vad de valde att arbeta med på ett mer detaljerat plan. Efter att ha 

bearbetat våra data efter dessa riktlinjer fann vi att intervjupersonernas svar rymde ännu en 

dimension som kunde spegla deras val av både arbetsformer och undervisningsinnehåll. På 

grund av detta valde vi att skapa en tredje rubrik – Lärares uppfattningar om förutsättningar 

för läs- och skrivlärandet. Under denna rubrik har vi genom olika kategorier lyft fram några 

mer övergripande uppfattningar om vad lärarna uttrycker att det krävs i undervisningen för att 

gynna elevernas läs- och skrivlärande.  

 
  

3.5. Forskningsetiska överväganden 
 
Kvale (1997) skriver att forskaren måste informera dem som berörs av undersökningen om 

vad undersökningen har för syfte, vilken roll undersökningspersonerna har i studien samt 

förklara vilka förutsättningar som gäller för undersökningspersonerna. Även de 

forskningsetiska principerna för vetenskapliga arbeten, antagna av Vetenskapsrådet (1990), 

upplyser om detta. De forskningsetiska principerna konkretiserar kraven som ska uppfyllas i 

följande fyra huvudområden: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi har strävat efter att uppfylla dessa krav i kontakten med våra 

intervjupersoner samt vid bearbetning av våra insamlade data. Informationskravet innebär att 

forskaren bland annat skall upplysa undersökningsdeltagarna om forskningsuppgiftens syfte 

och vilken uppgift i projektet de har. De skall även informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för 

forskning. Vid vår första kontakt med intervjupersonerna, som skedde via telefon eller e-post, 

upplyste vi om punkterna ovan. Vi har därigenom försökt uppfylla kravet gällande 

information.  Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Som vi nämnt innan talade vi, redan i den första kontakten, 

om att medverkan i denna undersökning var frivillig och vi informerade även att vi önskade 

använda ljudband efter deras samtycke. Således anser vi att vi uppfyllt kravet gällande 
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samtycke. Vid samma tillfälle berättade vi också att uppgifter om undersökningspersonerna 

kommer att vara konfidentiella, vilket innefattas i Konfidentialitetskravet. För att uppfylla 

detta krav krävs att uppgifter om alla i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. För 

att efterleva detta har vi i vår uppsats inte skrivit ut intervjupersonens namn, skolans namn 

eller staden där intervjupersonen arbetar. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Vid intervjutillfället påminde vi 

om samtliga punkter ovan och berättade även att inspelningsbanden kommer att raderas efter 

uppsatsens godkännande samt att informationen de lämnar endast kommer att användas i 

denna specifika uppsats. För att undvika missförstånd fick intervjupersonerna vid intervjun 

även dessa nämnda punkter skriftligt på papper tillsammans med våra namn och 

telefonnummer om de av någon anledning skulle vilja ta kontakt med oss efter intervjun (se 

Bilaga 2).  
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4. Resultat 
 
I denna del kommer vi att redogöra för resultatet av vår intervjuundersökning. Vi har 

grupperat intervjupersonernas svar under tre huvudrubriker för att svara på vår 

forskningsfråga: Hur beskriver och motiverar lärare sina val av innehåll och arbetsformer 

med läs- och skrivundervisningen i de tidigare skolåren? Den första rubriken – Lärarnas 

motiveringar till valet av arbetsformer i undervisningen – innefattar hur lärare arbetar med 

läs- och skrivundervisningen. Vi vill även spegla intervjupersonernas uppfattningar om varför 

de väljer att lägga upp sin läs- och skrivundervisning på ett visst sätt. Den andra rubriken – 

Lärarnas motiveringar till val av undervisningsinnehåll – fokuserar istället på vad det är som 

den inledande läs- och skrivundervisningen ska innehålla, det vill säga vilka delar som bör 

fokuseras samt i vilken ordning de ska tas upp. Även här vill vi lyfta fram varför de väljer ett 

visst innehåll framför ett annat. Under den tredje rubriken – Lärarnas uppfattningar om 

förutsättningar för läs- och skrivlärandet – söker vi tydliggöra ytterligare en dimension av 

motiveringarna till valen av arbetsformer och innehåll. Intervjupersonerna ger här uttryck för 

vad de anser vara viktiga parametrar i en lyckad undervisning som gynnar elevernas lärande. 

   

Vi har inom dessa tre områden skapat ett antal kategorier för att framställa 

intervjupersonernas olika uppfattningar. I resultatet kopplar vi inte svaren från 

intervjupersonerna till perspektiven som beskrivits i bakgrunden. Först i diskussionen tar vi 

upp och resonerar kring detta. Vi börjar dock med att presentera våra tre intervjupersoner 

eftersom vi förmodar att deras bakgrund kan påverka hur de arbetar idag.  

 
 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Vi presenterar de tre lärare vi har intervjuat som intervjuperson ett, två och tre. Eftersom 

samtliga lärare är kvinnliga benämner vi dem även som ”hon”. Utan att röja deras identitet 

kommer vi bland annat att beskriva deras utbildning och antal år som yrkesverksamma.  
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4.1.1 Intervjuperson ett (IP 1) 
 
Vår första intervjuperson var färdigutbildad 1-3 lärare 1970. Under åren har hon blivit 

intresserad av Montessoripedagogiken och även gått ett antal kurser med den inriktningen. I 

sin undervisning använder hon sig mycket av Montessorimaterial. Hon har även fortbildat sig 

i matematik och svenska.  

 
 

4.1.2 Intervjuperson två (IP 2) 
 
Vår andra intervjuperson har grundskollärarutbildning med inriktning 1-7, svenska/SO. Hon 

var färdigutbildad -94. Hon har inte fortbildat sig på annat sätt än genom föreläsningar och 

studiedagar som skolan anordnat.  

 
 

4.1.3 Intervjuperson tre (IP 3) 
 
Vår tredje intervjuperson blev färdigutbildad lågstadielärare -69. Hon har gått 20 poäng 

Montessoriutbildning och arbetar mycket Montessoriinspirerat. Det är på grund av att hon är 

Montessorilärare som hon började arbeta på den nuvarande skolan, eftersom den hade 

Montessori som profilering. Men på grund av ekonomiska skäl kan de inte längre bedriva 

renodlad Montessoripedagogik.  

 
  

4.2. Lärarnas motiveringar till valet av arbetsformer i 
undervisningen 
 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram intervjupersonernas beskrivningar och motiveringar 

gällande deras val av arbetsformer i den inledande läs- och skrivundervisningen. Vilka 

arbetsformer de använder sig av, hur de uppfattar att de valda arbetsformerna fungerar samt 

varför de valt just dessa former för undervisningen är de frågor vi vill belysa i de två 

kategorierna som följer: Lärarna söker individualisera undervisningen för att kunna utgå från 

eleverna och Gemensamma aktiviteter möjliggör en sammanhållen undervisning. 
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Beskrivningskategori 1: Lärarna söker individualisera undervisningen för att kunna 

utgå från eleverna 

 
Uppfattningarna som presenteras i denna kategori belyser individualisering som en 

arbetsform. Att individualisera innebär här, som vi tolkar det, att utgå från varje elevs 

förutsättningar och intressen.  

 

Både intervjuperson ett och två har inställningen att undervisningen ska utgå från 

individualiserade arbetssätt där barnens kunskapsnivå och intressen är utgångspunkt för deras 

lärande. Detta kommer till uttryck i följande citat: 

 
IP 3: …jag har nog alltid trott på individualisering, för jag har liksom sett det som en omöjlighet 

att hålla ihop en klass. Jag har aldrig kunnat få barn att arbeta på samma sida [i boken], därför att 

jag tycker att det är så tråkigt själv. För det måste vara lustfyllt och de [eleverna] älskar eget 

arbete. För de vet att det blir på deras villkor… 

 

IP 1: …man försöker hitta barnens intressen och det är ju mycket man får bygga på. Det och att 

man utgår från vad de kan /…/ Det viktiga är att om barnen verkligen är intresserade att de får 

göra det, det är till exempel om de är väldigt inne på matte och inte så intresserade av bokstäver så 

kanske de behöver få hålla på med det, och verkligen får allt på plats, och då får de hålla på med 

det under en period. Och sen får man ta det andra sen.  

 

Intervjuperson ett betonar att det inte finns några nackdelar med ett individualiserat arbetssätt. 
 

I: Är det några fördelar/nackdelar du ser med de här arbetssätten? 

 

IP 1: Nee jag känner att man har väldigt mycket tid och att det är viktigt att det får ta tid och jag 

känner i och med att man jobbar mot målen och så, så känner man inte att man måste göra det den 

timmen och nästa det, utan man kan hålla på en hel dag med nånting. 

 

Inte heller intervjuperson tre ser några nackdelar med ett individualiserat arbetssätt, men till 

skillnad från intervjuperson ett uttrycker hon att hon ibland känner sig stressad. 

 
IP 3: Jag är ju van att jobba i par, jag har alltid varit två [lärare], och det kan jag ju sakna, att jag 

kan känna mig ensam ibland och lite stressad då att hinna läsa med alla. Men i den här klassen har 

jag ju så många som läser så pass bra så att jag hinner med i alla fall. Då får jag ju ägna mig åt 

dem som är på gång.  
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Hon påpekar dock att detta oftast inte blir något problem om man låter det ta den tid det tar för 

barnen att lära sig läsa och skriva. Genom att individualisera undervisningen menar hon att hon 

ger utrymme för varje elev att lära sig i sin egen takt. 

 
IP 3: Har man bara lugn och ro, och så trevligt, man ska ju ha roligt, utan att man för den skull är 

pajas, men att man, man måste känna av stämningen i klassen /…/ Man får inte pressa dem för 

hårt. Just läsinlärningen tror jag att man måste vara lugn. 

 

Både intervjuperson ett och tre påpekar även att individualiserade arbetsformer kan 

motiveras genom att alla elever då kan få utmaningar i sitt lärande. 
 

IP 1: …man ska ju verkligen se till att de inte får tråkigt för den som kommit långt tycker jag, att 

de verkligen får utmaningar, ofta tröttnar de för att de jätteduktiga inte får några utmaningar. 

 

IP 3: Det ska kännas att alla har nåt att bita i. 

 
 
Beskrivningskategori 2: Gemensamma aktiviteter möjliggör en sammanhållen 

undervisning  

 
I denna kategori ges uttryck för fördelar med att undervisa genom gemensamma aktiviteter.  

 

Intervjuperson två instämmer i de båda intervjupersonernas (IP 1 och IP 3) inställning ovan, 

det vill säga att individualiserade arbetssätt är något eftersträvansvärt då det är viktigt att alla 

barn får utmaningar i sitt lärande. Men hon menar att det inte bara är fördelar med 

individualiserade arbetssätt. Hon berättar att hon därför inte börjar sin läs- och 

skrivundervisning med individualiserade arbetssätt. Istället använder hon arbetsformer som 

grundar sig på gemensamma aktiviteter, där hon kan samla eleverna, för att i ett senare skede 

finna mer individualiserade uppgifter för dem.  

 
IP 2: …vi utgår gemensamt…vi jobbar tillsammans och efter när jag ser lite mer vad de kan, vart 

de ligger  kunskapsmässigt så kan jag sen, ja plocka fram lite olika material, från det gemensamma 

till det individuella. 
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Hon lyfter dock fram att det både finns fördelar och nackdelar med hennes undervisning, att 

gå från gemensamma arbetsformer till mer individualiserade, men betonar samtidigt vikten av 

gemensamma arbetsformer i undervisningen.  

 
IP 2: Jag tycker det är väldigt viktigt att barn, att det inte bara är det individuella, att barn också 

känner att vi är en grupp som jobbar tillsammans. För det är mycket med att lyssna på varandra, 

prata inför varandra, våga uttrycka sig för varandra, samarbeta…så det är fördelar tycker jag. 

Nackdelar är just det här att vissa barn får hänga med på det de kan men det är ju inte så långa 

stunder vi sitter med det här gemensamma…men ibland kan jag känna att en del kan bara få hänga 

med, det kan bli lite lätt för dem, men samtidigt kan jag känna att det är lite svårt att hinna 

individualisera så mycket som jag skulle vilja hinna, så det är också en fördel att börja gemensamt 

och sen kan man kolla på vad kan den och vad kan den.  

 

Trots nackdelarna intervjuperson två nämner, menar hon att det är lättare att hålla ihop 

undervisningen när hon jobbar med en bokstav i taget. Hon motiverar således sitt val av 

arbetsformer genom att betona att då eleverna får arbeta med samma uppgifter samtidigt så 

känner hon att hon lättare kan hålla koll på hur långt varje elev har kommit. Hon menar dock 

att detta arbetssätt inte förhindrar en mer individualiserad undervisning.  

 
IP 2: Jag tycker att även om man jobbar med samma bokstav så kan man individualisera. 

 
 

4.3. Lärarnas motiveringar till val av undervisningsinnehåll  
 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram intervjupersonernas beskrivningar och motiveringar 

för vilket innehåll de har i sin inledande läs- och skrivundervisning. Vi lyfter fram 

intervjupersonernas uppfattningar om vilka delar som de fokuserar i sin inledande läs- och 

skrivundervisning. Vi har kategoriserat två olika typer av svar: Undervisningen fokuserar 

bokstavskännedom och ljudning och Undervisningen fokuserar på ordbilder. 

 
 

Beskrivningskategori 1: Undervisningen fokuserar bokstavskännedom och ljudning 

 
I denna kategori tolkar vi uppfattningen om att kunskap om enskilda bokstäver och ljudning 

är nödvändigt att lära sig i början av läs- och skrivlärandet. 
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Intervjuperson två beskriver att läs- och skrivundervisningen i skolan introduceras med att 

eleverna får lyssna på olika ljud. Bland annat använder hon sig av rim och ramsor och hon 

menar att det blir en fortsättning på förskoleklassens arbete med läs- och skrivlärandet. Enligt 

henne handlar den tidiga läs- och skrivundervisningen främst om bokstavskännedom. 

 
IP 2: …hur de [bokstäverna] ser ut…då jobbar vi med bokstaven s, vi lyssnar på den, vi tittar på 

den, ser hur den ser ut, samlar s ord på en tankekarta, skriver upp. Läser upp saker som har med 

bokstaven s att göra, det kan vara s-sagor, s-ramsor… så vi jobbar med en bokstav i taget. 

 

Hon motiverar sitt val av undervisningsinnehåll med argument som liknar dem som hon 

uttryckt ovan i samband med undervisningens individualiserande. 

 
IP 2: Vissa lärare de jobbar mer att barnen får välja helt fritt själva [innehåll] och kanske har de en 

klass där de jobbar med tjugofem olika bokstäver, men jag har alltid arbetat med att vi samlar alla 

kring en bokstav i taget. Sen går vi tillbaka ibland och repeterar, vilka bokstäver har vi jobbat 

med?  Jag tycker det är lättare att hålla ihop det när vi jobbar med en bokstav i taget istället för att 

alla ska jobba med olika [bokstäver] för då tycker jag det är svårare att hålla koll på hur långt de 

har kommit.  

 
 

Beskrivningskategori 2: Undervisningen fokuserar på ordbilder  

 
Här anses läs- och skrivundervisningen främjas av lärande i meningsfulla sammanhang. Att 

läsa och skriva innebär att tolka textens mening utifrån sin kontext. 

 

Intervjuperson tre menar att skolans inledande läs- och skrivundervisningen bör bygga på 

läsning genom ordbilder. 

  
IP 3: Barn är så att de är nyfikna på ordbilder. De lär sig dem [ordbilderna]. Det är vi vuxna som 

är så inriktade på varje bokstav för de tror vi att man måste kunna när man går i skolan. Det lär 

man sig sen.  

 

Hon anser att barn lär sig läsa orden genom att få se på ordet tillsammans med en bild och 

betonar att alla kan lära sig läsa bara man tar det lugnt. Varför vissa barn inte lär sig läsa beror 

oftast på att eleven stressas alldeles för mycket av lärare och föräldrar. Hon berättar att vissa 
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föräldrar tror att deras barn är hopplösa fall om de inte kan ljuda från början men hon har den 

bestämda uppfattningen att ljudningen kommer automatiskt efter hand. 

 
IP 3: Det är viktigt det här att man tar bort det här trolleriet, att man tror att man måste sitta S-I-V 

[ljudar] och låta sådär va…alla barn kan inte höra att det är Siv, de vill se en bild på Siv. De ser 

ordbilden. 

 

Intervjuperson ett har en liknande syn på hur läsning bör introduceras för eleverna. Hon 

använder sig bland annat av så kallade storböcker som läraren läser tillsammans med 

eleverna. Genom att läsa dessa böcker upprepade gånger lär sig barnen att hitta och känna 

igen olika ordbilder. 

 
IP 1: …man läser och pekar och sen har man små böcker som man får och då kan eleverna de här 

utantill att ta hem i läxa…och så säger föräldrarna att det här har de lärt sig utantill, men det är ju 

det som är meningen, för vi gör ju det och sen hittar vi orden. 

 

Intervjuperson tre har som vi beskrivit innan ordbilder som utgångspunkt i sin läs- och 

skrivundervisning. Men hon menar ändå att ljudning förekommer som en del av läs- och 

skrivinnehållet, men att detta sker vid ett senare tillfälle och inte samtidigt för alla elever. 
 

I: Du arbetar alltså inget aktivt med att ljuda? 

 

IP 3: Jo, jo det gör jag, men det gör jag med en och en. Jag sitter inte med allihop utom när vi läser 

på almanackan. 

 

Almanackan är något som intervjuperson tre beskriver att hon använder sig av varje dag. Hon 

framställer almanackan som en aktivitet som innehåller flera olika möjligheter till läs- och 

skrivtillfällen. Bland annat läses ordbilden på vilken dag det är och när den specifika dagen 

skrivs ner och läses upp tränas även ljudning.  

 
IP 3: En sak som jag gör första dagen barnen kommer, det är att jag använder mig av almanackan. 

De får läsa av och så skriver jag och säger vilken dag det är, och så skriver jag måndag, och så 

läser man långsamt och tittar på det. Och sen datum då, då lär man sig ju ordningstalen och sådär, 

vilken månad det är och så tittar man och då läser man ju långsamt så de ser hur ett ord, alltså när 

man skriver så ser man ju hur orden växer fram…att man inte bara rafsar på utan, det här är MÅN-

DAG, jaha, det är en dag. För barn säger ”MÅNDÀ”, det heter ju inte ”DÀ”, vi skriver ju DAG. 
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4.4. Lärarnas uppfattningar om förutsättningar för läs- och 
skrivlärandet 
 
I detta avsnitt presenterar vi intervjupersonernas uppfattningar om olika förutsättningar för 

skriftspråkslärandet. Som vi nämnde i vårt metodavsnitt ser vi det som relevant att lyfta fram 

dessa tankar då vi anser att det ytterligare kan bidra till att besvara vår forskningsfråga. 

Lärares motiveringar till valet av arbetsformer och undervisningsinnehåll beror även, enligt 

vår mening, på vilka förutsättningar som läraren anser vara av vikt för läs- och skrivlärandet. 

Vi presenterar nedan de olika uppfattningarna i följande beskrivningskategorier: En rolig och 

lustfylld undervisning är förutsättning för lärandet, En förutsättning för skriftspråkslärandet 

är att det bör få möjlighet att utvecklas i skolans alla ämnen, En förutsättning för lärandet är 

att läsa och skriva ska vara parallella aktiviteter som utvecklar varandra, Att undervisningen 

har en röd tråd och en tydlig helhetsbild är förutsättningar för läs- och skrivlärandet.   

 
 
Beskrivningskategori 1: En rolig och lustfylld undervisning är en förutsättning för 

lärandet 

 
I denna kategori kommer uppfattningar till uttryck som betonar att lusten att lära är avgörande 

för kunskapandet. Eleverna ska få känna att det är roligt att gå i skolan. 

  

Intervjuperson ett beskriver att det i läroplanen [Lpo 94] står att läraren ska uppmuntra 

eleverna så att de ska få känna glädje i lärandet. Det ska vara roligt och lustfyllt att lära. Detta 

strävar hon efter att uppfylla i största möjliga mån. Hon upplever att så länge det är roligt att 

lära sig så vill eleverna alltid jobba.  

 
IP 1: Jag känner de här små barnen, alltså om det blir lustfyllt så lär de av sig själva och det är en 

glädje i lärandet.  

 

Dessa tankar, som också kommer fram i hennes arbetsformer, återfinns hos intervjuperson tre. 

Hon berättar att hon använder sig av olika material och arbetsformer, till exempel dockteater 

och sång, för att göra undervisningen lustfylld. Hon betonar också att det är viktigt att tro på 

elevernas förmåga att lära sig för att de ska känna att lärandet är roligt och meningsfullt.  

 
IP 3: Det här positiva budskapet att man inte säger: Nej du kan inte läsa. Det är liksom helt fel 

metod va. Allt är tillåtet. /…/ Man ska utgå från att de kan, det tror jag är viktigt – du kan.  
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Intervjuperson två anser också att det handlar om att ge eleverna lust att lära.  

 
IP 2: Att inspirera barnen, att ge dem lust att göra saker, att lära sig saker, att leda dem vidare, få 

dem att tänka, att fantisera, att plocka fram kreativitet, fantasi och lust, glädje hos dem.  

 

Intervjuperson ett upplever även hon att hennes roll i läs- och skrivundervisningen främst 

handlar om att stötta eleverna i deras lärande och att skapa en positiv miljö. 

 
IP 1: Att uppmuntra, se och lyfta dem, inspirera, ge dem idéer, att verkligen göra det lustfyllt. 

 

Intervjuperson tre, som har samma inställning om att uppmuntran är otroligt viktigt, påpekar 

också att elevernas fel och misstag inte ska uppmärksammas innan de är redo för det. För 

mycket rättning kan ta bort elevernas glädje och lust. 

 
IP 3: Jag rättar så lite som möjligt.  Jag kan påpeka vissa grejer när jag ser att nu har hon kommit 

dithän att jag kan säga att, att nu ska du tänka på att p har magen på golvet så det inte ligger och 

flyger där uppe på raden. Men det säger jag ju inte till ett barn som precis har börjat att skriva, som 

bara njuter av det.  

 
 
Beskrivningskategori 2: En förutsättning för skriftspråkslärandet är att det bör få 

möjlighet att utvecklas i skolans alla ämnen 

 
Här lyfts, som vi tolkar det, uppfattningar fram som betonar vikten av att eleverna får läsa och 

skriva i samtliga skolämnen. Att läsa och skriva bör vara aktiviteter som inte isoleras till 

svensktimmarna, utan som medvetet även innefattas i den övriga undervisningen.    

 

Intervjuperson tre beskriver att läsning och skrivning kan utvecklas inom alla ämnen i skolan. 

Arbetsformerna bör inte begränsas av elevernas läs- och skrivkunnande. Istället bör valet av 

arbetsform ge eleverna chansen att läsa och skriva i många olika sammanhang.  

 
IP 3: Sen har vi också natur och teknik för alla och där gör vi ju experiment mycket…och även om 

dom inte kan skriva så kan man ju mäta och väga/…/ Där skriver jag ju mycket också och vi läser 

och jag menar om jag tar fram den där bilden och skriver balans så vet alla, även de som inte kan.  
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Intervjuperson ett menar att hon aldrig gör samma ordning för alla elever med läs- och 

skrivinlärningen, utan att det får komma efter hand med hur eleven utvecklas och vad 

hon/han är intresserad av. Hon menar att på detta sätt kan alla ämnen inkluderas i läs- och 

skrivinlärningen. 

 
IP 1: …vi brukar jobba mycket med geografi, med zoologi, med djur och med människokroppen 

och det är sånt man kan börja med redan då [vid skolstart] så då har jag gjort i ordning material så 

att vi börjar med fisk exempel, och det här är en fisk och så får de lägga lappar och en del vet ju 

första bokstaven om det står ryggfena så kan de säga rrr om de hittar r direkt när man är där och så 

får de rita av och titta på fisk/…/ och jorden brukar de få lära sig världsdelar. Jag har en jordglob 

och i tvåan håller vi på med Europa och då så har jag ett pussel med Europas länder, så varje dag 

när vi går fram på morgonen, en får gå fram och dra på almanackan och så får de säga vilka länder 

de hittar i Europa. Vi kör detta och sen går det av sig självt.  Sen kan de det.  

 

Intervjuperson tre menar även att läs- och skrivlärandet bör komma igång på ett tidigt stadium 

och betonar att skriftspråket kan utvecklas i alla typer av sammanhang.  

 
IP 3: Så att man liksom använder språket hela tiden och inte tänka, så att säga, nä, de kan ändå inte 

läsa så då kan jag inte skriva. Det är tokigt alltså, man ska skriva jättemycket! 

 

Längre fram i intervjun konkretiserar hon detta, det vill säga hur viktigt det är att läsa och 

skriva i alla ämnen.   
 

IP 3: Vi kör stenhårt alltså, vi börjar direkt [med att skriva och läsa]. Sen spelar jag piano och 

sjunger mycket så att jag…sen lättar jag upp det hela, vi sjunger sånger och håller på, det här med 

mycket rytm och musik det hör ju också ihop med läsning.   

 
 
Beskrivningskategori 3: En förutsättning för lärandet är att läsa och skriva får vara 

parallella aktiviteter som utvecklar varandra   

 
Den här uppfattningen ger samtliga intervjupersoner uttryck för. Att läsa och skriva bör 

integreras i undervisningen då skrivandet spelar stor roll för läslärandet samtidigt som 

läsandet utvecklar skriften.  
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Intervjuperson tre har en stark övertygelse om att skrivandet bör få utvecklas tillsammans 

med läsandet. Det är viktigt att man inte skiljer på skrivandet och läsandet utan låter eleverna 

se att allting hör ihop, att det finns en röd tråd.  

 
IP 3: Jag tycker skriva kommer först och läsa sen…eller nästan samtidigt, men INTE läsa först och 

skriva sen, skulle jag vilja säga. /…/ Jag har inte ren läsinlärning, jag tror alltså att man ska skriva 

mycket. Jag skriver från första stund med barnen. Jag skriver mycket på blädderblocket och vi 

läser tillsammans.  

 

Intervjuperson ett betonar att det är väldigt viktigt att eleverna får skriva från början då de 

kommer till skolan. 

 
IP 1: ….att man får skriva fast många inte tycker att de kan skriva…skriva små meddelanden, 

skriva till allt man kan komma på så får de skriva till bilder och till mycket, så att de känner att 

skriva är viktigt. 

 

Längre fram i intervjun tar hon återigen upp vikten av att skriva och att det ska ske i 

meningsfulla sammanhang. Hon exemplifierar detta med orden: 

 
IP 1: Alltså det som gäller är ju att ha idéer, hitta till skrivandet, att hela tiden hitta brevvänner, 

just nu har vi en hemlig kompis i klassen som de får dra på måndagen och skriva ett brev och sen 

öppnar vi det på fredagen och det kan vara vem som helst. Hitta sådana idéer, man skriver och att 

det ska vara meningsfullt det man skriver…hitta sånt som får dem att skriva, skriva, skriva för då 

blir det ju övning. 

 

Även intervjuperson två menar att vikten av skrivandet bör betonas, men syftet med 

skrivandet skiljer sig här från de andra intervjupersonernas beskrivningar. Hon menar att det 

är viktigt att eleverna får träna på att skriva, men då främst i samband med 

bokstavsinlärningen.  
 

IP 2: …hur man skriver dem och hur de låter, det jobbar vi jättemycket med…vi lyssnar på 

bokstaven, att det heter s men det låter ssss och hur det låter när man sätter ihop flera olika 

bokstäver så det är väldigt mycket att lyssna och titta….så börjar vi med att träna på att skriva 

bokstaven, vi formar den på olika sätt, och skriver den på olika sätt. 

 

Hon berättar också att efter dessa inledande steg får eleverna skriva egna böcker eller rita 

olika saker med den specifika bokstaven som tema. Att läsandets och skrivandets samband 
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och betydelse ska lyftas fram i undervisningen ger hon uttryck för då hon beskriver att hon 

ser sig själv som en förebild för eleverna när det gäller läsande och skrivande.  

 
IP 2: Men så tycker jag också att jag är en viktig förebild för barnen också, att visa att det är 

viktigt att läsa och skriva. Jag själv skriver väldigt mycket, jag skriver mycket för att visa 

barnen…varför skriver jag, jo för att komma ihåg saker, jag skriver för att någon annan ska läsa 

det. Jag läser för att barnen ska förstå att det är viktigt att läsa. Att jag själv visar, att jag inte bara 

talar om att det är viktigt att läsa och skriva, utan att jag själv kan vara en förebild och visa hur 

viktigt det är. 

 
 
Beskrivningskategori 4: Att undervisningen har en röd tråd och en tydlig helhetsbild är 

förutsättningar för läs- och skrivlärandet   

 
Här betonas vikten av att undervisningens arbetsformer och innehåll bör ha ett tydligt 

samband. De olika aktiviteterna och uppgifterna som arbetsformerna inrymmer ska kunna 

relateras till varandra och förstås i ett sammanhang.  

 

Intervjuperson tre menar att de olika arbetsformerna bör ha en tydlig röd tråd för att skapa så 

goda förutsättningar för lärande som möjligt. Hon menar att den röda tråden kan göras tydlig 

genom materialet som används i läs- och skrivundervisningen. Det är till stor hjälp för 

eleverna om undervisningsmaterialets olika delar kan kopplas ihop till en tydlig helhet. Hon 

har valt att utgå från en särskild bok som hon bygger läs- och skrivundervisningen på och till 

denna bok finns mycket material som hör ihop med bokens berättelse och karaktärer. Med 

detta material som bas får de olika arbetsformerna i läs- och skrivundervisningen en tydlig 

och meningsfull helhet som främjar barnens intresse och lust att lära. 

 
IP 3: Det är ju jätteviktigt hur jag lägger upp det här [läs- och skrivundervisningen] att jag får en 

röd tråd. För har jag inte det då tror jag inte riktigt att de lär sig. 
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5. Diskussion 
 
Vår intention med undersökningen har varit att öka vår förståelse för hur några 

yrkesverksamma lärare arbetar med skolans inledande läs- och skrivundervisning. Genom att 

ta del av intervjupersonernas beskrivningar ville vi få en insikt i hur de väljer arbetsformer 

och innehåll och varför. I vår undersökningsbakgrund har vi presenterat två dominerande 

perspektiv på läs- och skrivlärande – det individualpsykologiska och det 

socialinteraktionistiska perspektivet. Detta för att kunna belysa lärares didaktiska val utifrån 

ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande. 

Beroende på vilket av dessa perspektiv som läraren tar sin utgångspunkt i torde det få olika 

konsekvenser för hur undervisningen kommer att se ut. I detta sammanhang aktualiseras 

Englunds (1992) resonemang om den didaktiskt kompetente läraren.  Som vi tidigare nämnt 

menar han att lärare måste vara medvetna om konsekvenserna som olika handlingsalternativ 

ger. Lärare bör vara öppna för att pröva olika vägar och samtidigt ha starka argument för vilka 

didaktiska val som han/hon gör.      

 
 

5.1. Lärarnas didaktiska val 
 
Tomas Englund (1992) menar att lärares didaktiska kompetens bör ses som en förutsättning 

för elevernas lärande. Vårt resultat visar relativt tydligt att våra undersökningspersoner har 

olika syn på läs- och skrivlärande och detta visar sig även i deras didaktiska val. Men vi 

funderar över om samtliga intervjupersoner är medvetna om sina val och vilken syn de 

egentligen har på läs- och skrivlärande. Lärarna problematiserar inte sina val om de inte är 

medvetna om vilka möjligheter de har.  

 

De didaktiska valen som lärarna gör, förmodar vi, beror på hur de ser på lärande. De kan till 

exempel förstå vad läsning är på helt skilda sätt och detta får då konsekvenser för hur de kan 

gå till väga i undervisningen. De olika perspektiven ger uttryck för skilda sätt att förstå vad 

det innebär att lära sig läsa och skriva. Utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv är läsning 

en teknisk färdighet – delen betonas före helheten. Utifrån ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv är läsning en meningsskapande och problemlösande aktivitet – lärandet baseras på 

ett helhetstänkande. Hur lärarna gör didaktiska val för sin undervisning tror vi också, i 

enlighet med Falkners (2003) resonemang, kan bero på om de fokuserar på hur de ska arbeta 
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med läs- och skrivlärande eller om de utgår från vad det innebär att lära sig läsa och skriva. 

De skillnader som vi, genom vårt resultat, har sett att detta kan ge resonerar vi om i de två 

följande avsnitten. 

 
 

5.2. Konsekvenser av didaktiska val baserade på ett 
helhetstänkande 
 
Intervjuperson ett och tre uttrycker båda att undervisningen måste börja med läsande och 

skrivande i meningsfulla sammanhang där eleverna från början får vara aktiva medskapare till 

olika typer av texter. Ordbilder är utgångspunkten för skriftspråkandet till en början, först 

senare får eleverna träna på att urskilja de enskilda bokstäverna. När det gäller att förstå vad 

läsning innebär så förstår vi det som att intervjuperson ett och tre anser att läsning ska vara 

något som eleverna upplever som roligt och lustfyllt. De ska förstå meningen med att läsa, det 

vill säga att de läser för att få upplevelser och för att lära sig saker. Både intervjuperson ett 

och tre hävdar att eleverna får förståelse för texten genom bilder. De uttrycker båda att det 

krävs olika lässtrategier för olika elever där avkodning endast är en strategi bland flera. Att 

ljuda och bokstavsträna blir således en andrahandsstrategi som kommer senare i elevernas läs- 

och skrivlärande. De är även överens om att läsandet och skrivandet utvecklar varandra. 

Intervjuperson ett menar att det är viktigt att eleverna får skriva mycket även om de inte 

riktigt kan. Intervjuperson tre delar denna uppfattning och menar att skriva nästan kommer 

före att läsa. Hon skriver med barnen från första dagen för att visa att skriften är ett viktigt 

kommunikativt medel. 

 

Dessa tankar, liksom lärarnas uppfattningar om vikten av att utgå från helheten och en röd 

tråd i undervisningen, återfinns hos Caroline Liberg (1993;2006). Här kan vi därför dra 

paralleller mellan lärarnas uppfattningar och ett socialinteraktionistiskt perspektiv. De 

motiverar båda sina undervisningsupplägg med argument som även de känns igen från Liberg. 

Undervisningen bör vara rolig och lustfylld för eleverna och detta kan uppnås genom lärande i 

meningsfulla sammanhang. Sammanhangen blir meningsfulla då undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Dessa två lärares kännedom om 

att alla elever är unika och har olika förutsättningar i sitt lärande kommer även det till uttryck 

i det socialinteraktionistiska perspektivet. Detta perspektiv betonar även att det är viktigt att 

läraren anpassar undervisningen till varje elevs individuella förutsättningar och använder sig 
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av olika tillvägagångssätt. Att undervisningen går från helheten till delen hjälper också 

eleverna att förstå kunskaperna i ett sammanhang. Det är, enligt vår tolkning, utifrån detta 

resonemang som intervjuperson ett och tre gör sina didaktiska val. 

 

Konsekvenserna av deras didaktiska val blir då att undervisningen baseras på 

individualiserade arbetsformer för att de ska kunna möta alla elever där de befinner sig i sitt 

kunskapande. Både intervjuperson ett och tre menar att eleverna måste få utmanas i sitt 

lärande för att de inte ska bli uttråkade, vilket är risken om alla får samma uppgifter samtidigt.  

Vi tolkar det som att denna inställning till eleverna och deras lärande ger uttryck för en syn 

som tar hänsyn till vad det innebär att lära sig läsa (Jmf. Falkner 2003). Hur de sedan ska 

arbeta för att uppnå detta är en fråga som kommer i andra hand och beror på de olika 

elevernas förutsättningar och kunskaper. 

 
 

5.3. Konsekvenser av didaktiska val baserade på tanken om delen 
före helheten 
 
I resultatet kan vi utläsa att intervjuperson två, till skillnad från de andra två lärarna, betonar 

kunskapen om bokstäverna och en fonologisk medvetenhet som grund för skolans inledande 

läs- och skrivundervisning. Därmed förstår vi det som att intervjuperson två anser att läsning 

innebär att delarna, snarare än helheten, måste fokuseras. Hon ser detta som en naturlig 

fortsättning på de rim och ramsor som eleverna oftast stiftat bekantskap med redan i 

förskolan. Att läsning och skrivning är aktiviteter som kan utveckla varandra anser 

intervjuperson två, i likhet med intervjuperson ett och tre. Enligt vår tolkning, menar hon att 

det är viktigt att eleverna tidigt får se hur skriftspråket kan användas på olika sätt. En skillnad 

i förhållande till de två andra lärarna är dock att det inte i första hand är eleverna som får 

skriva. Det är istället hon själv som, genom sin dagliga skriftspråksanvändning, understryker 

att det är nödvändigt att kunna läsa och skriva för att meddela sig med andra. Elevernas första 

skrivövningar utgörs istället av isolerad bokstavsträning som är särskiljd från ett meningsfullt 

sammanhang. Vikten av att lärarna fungerar som en skriftspråklig förebild är dock något som 

förordas inom båda perspektiven. 

 

De beskrivningar av läs- och skrivundervisningen som intervjuperson två ger, anser vi ändå, 

har likheter med Ingvar Lundbergs (1984) resonemang och därmed också ett 
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individualpsykologiskt perspektiv på lärande. Liksom Lundberg påpekar hon även att det är 

viktigt att ge eleverna lust att lära, de ska inspireras av undervisningen. Men hur de ska 

inspireras framgår, enligt vår tolkning, inte helt tydligt i hennes beskrivning.  

 

I enlighet med hur vi tolkar de beskrivningar som intervjuperson två har gett så motiverar hon 

sina didaktiska val i sin läs- och skrivundervisning med resonemanget ovan som grund. 

Konsekvenserna av hennes val blir då att undervisningen baseras på arbetsformer där hon kan 

samla eleverna kring gemensamma aktiviteter för att först i ett senare skede individualisera 

mer. Trots att hon uttrycker att hon ser nackdelar med sitt sätt att arbeta så överväger 

fördelarna, enligt hennes mening. Hon uttrycker att detta arbetssätt ger henne en möjlighet att 

hålla ihop klassen samt att ”hålla koll” på hur eleverna ligger. Här funderar vi över om hennes 

uppfattning kan bero på att hon fokuserar hur hon ska arbeta snarare än vad det innebär att 

lära sig läsa som grund för val av sitt arbetssätt? (Jmf. Falkner 2003) 

 
 

5.4. Olika perspektiv ger olika didaktiska val 
 
Vårt resultat visar sammanfattningsvis att lärarnas didaktiska val i läs- och 

skrivundervisningen är olika sinsemellan. Vi kan se att dessa skillnader har samband med 

vilket perspektiv som de större delarna av lärarnas olika beskrivningar av läs- och 

skrivundervisningen kan härledas till. För att knyta tillbaka till vår fundering kring huruvida 

lärarna är medvetna om de olika perspektiven så kan vi se att samtliga intervjupersoners svar 

till viss del ger uttryck för den uppfattning om metodval kontra perspektiv som Frost (2002) 

resonerar kring. Frost menar att det viktigaste inte är vilket metodval läraren gör eller vilket 

perspektiv han/hon anser sig bygga sin undervisning på. Det är snarare en allsidig syn på läs- 

och skrivundervisningen i kombination med praktisk och teoretisk kompetens som utmärker 

en bra pedagog. Även om lärarna, enligt vår tolkning av deras beskrivningar, följer det ena 

eller det andra perspektivet så menar vi att de kanske inte själva är fullt medvetna om vilket 

perspektiv deras arbetsformer och undervisningsinnehåll kan anses tillhöra. Men vi tolkar det 

ändå sammanfattningsvis som att intervjuperson två har gett undervisningen en 

individualpsykologisk utgångspunktpunkt, då hon i sin inledande undervisning fokuserar på 

bokstavsträning genom gemensamma övningar.  Intervjuperson ett och tre anser vi snarare ha 

lagt tyngdpunkten för sin inledande undervisning i det socialinteraktionistiska perspektivet, då 
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de i undervisningen så tydligt betonar helheten och meningsfullheten för lärandet samt vikten 

av att läsandet och skrivandet får chans att integreras i undervisningen.  

 

Intervjuperson ett och tre är prövande och flexibla i sitt arbetssätt vilket Englund, som vi 

nämnt innan, menar är tecken på didaktisk kompetens eftersom undervisningens innehåll 

reflekteras och problematiseras. Intervjuperson två har använt sig av samma metod och 

material sedan hon började som lärare. I ljuset av Englunds resonemang, är hon då ändå 

didaktiskt kompetent eftersom hon har argument för sina val av arbetsformer och innehåll? 

Hon är kanske inte problematiserande i sin undervisning på samma sätt som de båda andra, 

men hon gör ändå didaktiska val i sin undervisning som har sin grund i hennes sätt att se på 

lärande och dessa val står hon för. Huruvida de olika lärarna kan anses vara didaktiskt 

kompetenta eller inte är inte vår uppgift att bedöma och inte heller syftet med denna uppsats. 

Men vi kan dock se en tendens till en mer flexibel undervisning hos de båda lärare vars 

beskrivningar, som vi tolkar det, har fler paralleller till det socialinteraktionistiska 

perspektivet.  

 
 

5.5. Avslutande ord 
 
Genom vår diskussion kan vi se att vår forskningsfråga har lett fram till vårt syfte – att belysa 

lärares didaktiska val utifrån ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv på läs- och skrivlärande. De didaktiska valen kan bero på vilket perspektiv läraren 

har på lärande, det vill säga hur de förstår vad läsning är samt vad det innebär att lära sig läsa 

och skriva. Vi har dock inte någon möjlighet att utifrån denna undersökning dra några 

generaliserande slutsatser om hur lärare väljer att lägga upp sin undervisning utifrån det ena 

eller det andra perspektivet. Vi kan heller inte utifrån resultatet avgöra vilken intervjuperson 

som har de mest fördelaktiga arbetsformerna, för detta krävs en betydligt djupare och bredare 

studie. Vi vill här även påpeka att vår framställning och tolkning av resultatet endast är en av 

flera möjliga och att vår uppdelning och särskiljning av de olika lärarnas uppfattningar 

emellanåt tenderar att bli väl hårdragna. Så här i efterhand är vår uppfattning att samtliga 

intervjupersoner inte arbetar renodlat efter det ena eller det andra perspektivet, vilket skulle 

bekräfta Frosts (2002) resonemang om hur lärare arbetar i skolan idag. Även om lärarnas 

undervisning kan tolkas som ett slags mellanting mellan det individualpsykologiska och det 
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socialinteraktionistiska perspektivet så kan vi ändå se att lärarna använder sig av arbetsformer 

och innehåll som till olika hög grad kan relateras till det ena eller det andra perspektivet. 

  

Vi ser dock, efter att ha tagit del av forskning och litteratur på läs- och skrivområdet, fler 

fördelar med ett socialinteraktionistiskt perspektiv då det utgår från elevernas intressen och 

tidigare erfarenheter. Men det mest fördelaktiga tror vi ändå är att kunna använda sig av de 

metoder som fungerar bäst för eleverna och då är det av mindre vikt om metoderna som 

används kan anses vara individualpsykologiska eller socialinteraktionistiska .  

 

Arbetet med denna uppsats har gett oss en större insikt i problematiken som kan uppstå i valet 

av metod för läs- och skrivundervisningen. Som det står att läsa i Läs- och skrivkommitténs 

betänkande (SOU 19997:108) så är det komplicerat att lära sig läsa och skriva och olika barn 

kräver olika metoder och tillvägagångssätt. För att än en gång återkoppla till Tomas Englund 

(1992) kan vi bara instämma i hans resonemang om vikten av didaktiskt kompetenta lärare. Vi 

vill belysa tanken om den didaktiskt kompetente läraren som prövande och flexibel i sitt val 

av arbetssätt och innehåll med följande ord som vi hämtat från en av våra intervjupersoner: 

 
IP 3: …man försöker en del metoder så märker man det att det kanske inte passar mig…för det är 

också viktigt, du måste ju tro på det du gör…och det tar tid alltså att det ska landa ordentligt och 

att man liksom känner att man är trygg i det man gör.  

 

Att våga pröva olika arbetsformer och att sedan tro på den metod som används är ett 

betydelsefullt råd som vi tar med oss in i yrkeslivet. Även Caroline Libergs (1990) ord om att 

skriftspråket är en mänsklig rättighet har vi tagit till oss. Som lärare är det vår skyldighet att 

hjälpa våra elever att lära sig läsa och skriva så att de kan ta del av det samhälle vi lever i. 

Med en socialinteraktionistisk utgångspunkt för våra didaktiska val och en strävan om att bli 

didaktiskt kompetenta lärare ser vi nu fram emot att börja pröva oss fram i vår läs- och 

skrivundervisning.   
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Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE 
 
 
Faktafrågor/ Bakgrundsfrågor 
 
Vilken utbildning har du? 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
Hur har du tillägnat dig den kunskap som du bygger din undervisning på idag? 
Hur många år har du arbetat på denna skola? 
Har skolan någon speciell profilering? 
 
 
 
Intervjufrågor  
 
 
1. Hur vill du beskriva ditt sätt att arbeta i din inledande läs- och skrivundervisning? 
 
 
2. Hur beskriver du ditt sätt att arbeta med läs- och skrivundervisning för dina elevers 
föräldrar? 
 
2.1 Kan du berätta hur du lägger upp de första lektionerna inom läs- och skrivområdet? 
 
 
3. Vilka fördelar/ nackdelar ser du med de arbetsformer och innehåll som du valt? 
  
 
4. Hur vill du beskriva ditt sätt att arbeta med barns läs- och skrivlärande nu i relation till när 
du började som lärare? 
 
 
5. Vad förväntar du dig att eleverna ska kunna (läs- och skrivmässigt) efter första klass? 
  
 
6. Hur ser du på din pedagogiska roll i elevernas läs- och skrivinlärning? 
 
 
7. Finns det någonting som du vill tillägga som kan spegla ditt sätt att arbeta med det 
inledande läs- och skrivlärandet? 
 
 
 
 
 
 
 



 51

Bilaga 2 
 

 
Information om intervjuundersökning 

 
 
 
I denna undersökning vill vi synliggöra några lärares arbete med läs- och skrivlärande i de 
tidiga skolåren. Vi kommer att intervjua tre lärare som arbetar på tre olika skolor.  
 
Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast vi, Sarah Boljang och Hanna 
Åhman, som kommer att ta del av dina svar på frågorna. Då svaren sedan presenteras i vårt 
examensarbete kommer vi att använda oss av fiktiva namn så att det inte går att identifiera 
vem som gett uttryck för vilka synpunkter. 
 
Vid samtycke av intervjupersonen kommer denna intervju att spelas in på ljudband. Detta 
ljudband kommer efter uppsatsens godkännande raderas. Materialet från denna intervju 
kommer endast att användas till vårt examensarbete. 
 
 
 
 
Frågorna i denna intervju kan relateras till något av följande områden: 
 

 Faktafrågor om dig själv (Utbildning, antal år som yrkesverksam mm.) 
 Innebörder av att kunna läsa och skriva 
 Motivering av arbetsformer och innehåll 
 Lärares uppfattning om sin pedagogiska roll i läs- och skrivundervisning 

 
 
 
 
Vi som kommer att genomföra intervjun är Sarah Boljang (070-760 54 56) och Hanna Åhman 
(070-468 56 65). Vid eventuella frågor eller funderingar går det bra att kontakta någon av oss 
på de telefonnummer som vi har uppgivit.  
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