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Sammanfattning 

I forskningsdebatten, som rått på läs- och skrivområdet, har en polarisering kunnat urskiljas. De två 

polerna utgörs, enligt Anita Hjälme (1999), av ett syntetiskt respektive ett analytiskt synsätt. De 

olika synsätten finns, enligt oss, representerade hos två framstående forskare, Ingvar Lundberg och 

Caroline Liberg. Både Lundberg och Libergs forskningsresultat har haft stor inverkan i 

undervisningssammanhang, men forskningsresultaten står i kontrast mot varandra. Med 

utgångspunkt i de två synsätten, syntetiskt och analytiskt, har vi byggt vår studie. Syftet är att 

undersöka verksamma lärares synsätt på läsning och skrivning i de tidiga skolåren. För att kunna 

uppnå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer med lärare i grundskolan. Vi 

har i resultatet kunnat fastslå att merparten av lärarna inte kan sägas ha antingen ett syntetiskt eller 

ett analytiskt synsätt, men vi ser tydliga tendenser åt något av hållen. Lärarnas varierande synsätt 

leder till att även de valda metoderna varierar i läs- och skrivundervisningen. Den forskning som vi 

har studerat, främst Hjälmes (1999) avhandling, visar att det finns en dikotomi mellan syntetiskt 

och analytiskt synsätt. Detta är något som vi inte har återfunnit hos de lärare vi har intervjuat. 
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1 Inledning  

Bakgrundsidén till detta examensarbete föreligger i vårt intresse för hur barn lär sig att läsa och 

skriva. Under vår lärarutbildning har vi mött två skilda synsätt rörande läs- och 

skrivundervisningen, det syntetiska synsättet samt det analytiska synsättet. Inom dessa finns ett 

flertal olika arbetsmetoder som lärare kan ta till i sin undervisning. Att lära barn läsa och skriva är 

en stor och ansvarsfylld uppgift - en uppgift som vi kommer att ta oss an i vårt blivande yrke som 

lärare.  

 

Inger Fridolfsson (2008) slår fast att en av skolans viktigaste uppgifter är att barn lär sig läsa och 

skriva. Det är oerhört betydelsefullt för den enskilde individen att inneha en god läs- och 

skrivförmåga. Hur denna förmåga bäst uppnås har diskuterats under vår lärarutbildning. 

Diskussionen har kretsat kring huruvida barn lär sig att läsa genom att läsa eller skriva, samt lär sig 

att skriva genom att skriva eller läsa.  

 

Enligt Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2005) har läsning traditionellt setts som det eleverna ska 

lära sig först, och skrivundervisningen ska därför starta långt senare. I och med att alternativa 

arbetssätt växt fram, har vi märkt att det idag är mer öppet för vilket som kommer först i 

undervisningen. Längsjö och Nilsson menar att det är i de valda arbetsmetoderna som synen på 

läsning och skrivning visar sig. Caroline Liberg (1993/2006) förklarar att man i den traditionella 

undervisningen talat om inlärning och inte lärande, som numera är ett etablerat begrepp inom 

forskningen. Hon menar att begreppet inlärning medför ett antagande om att kunskap överförs från 

läraren till eleven, och lärande innebär i sin tur att kunskap konstrueras i ett socialt sammanhang.  

 

Anita Hjälme (1999) tar i sin avhandling Kan man bli klok på läsdebatten upp forskningsdebatten 

som rått på läs- och skrivfältet. Forskningsdebatten, som hon studerade, gav upphov till en 

polarisering, alltså att två skilda synsätt ställdes mot varandra. I Sverige benämns dessa synsätt som 

syntetiska och analytiska. Då Hjälme enbart beskriver polariseringen på forskningsfältet bereder det 

väg för vår studie, nämligen att undersöka polariseringens förekomst hos verksamma lärare. Trots 

att Hjälme studerade forskningsdebatten under 1970- och 1980 talen, finner vi de två synsätten 

relevanta för vår studie. Det är det syntetiska synsättet och det analytiska synsättet som vi fått lära 

oss om under vår lärarutbildning. 

 

Enligt kursplanen i Svenska ska elever i skolår 3 bland annat kunna läsa bekanta texter med flyt, 

kunna stava ord som de ofta använder samt kunna skriva enklare texter i olika genrer, i vilka 
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innehållet är lätt att förstå för den som läser. I Lpo94 framhålls betydelsen av att utbildningen inom 

varje skolform ska vara likvärdig. Riktlinjer för likvärdigheten fastställs i de nationella målen. Med 

likvärdighet menas inte att undervisningen ska utformas på samma sätt var du än befinner dig, utan 

det handlar om att hänsyn ska tas till elevernas olika behov. Vägen till målen kan således se ut på 

olika sätt. Vi kan utifrån denna förklaring konstatera att hur undervisningen utformas är upp till 

varje enskild lärare, arbetslag eller skola, så länge de nationella målen uppnås. Med tanke på att 

lärare utgör en heterogen grupp vad gäller ålder, utbildning och tidigare läs- och skriverfarenheter, 

menar vi att olika synsätt går att upptäcka hos dem.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka lärares synsätt på läsning och skrivning i de 

tidiga skolåren. Undersökningen bygger på fallstudier med verksamma lärare i grundskolan. Vi 

undersöker om de två synsätt, syntetiskt och analytiskt, som Hjälme (1999) studerar, går att finna 

hos lärare.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar som vi söker svar på: 

• Hur kommer synsätten till uttryck i lärarnas beskrivningar av sin läs- och 

skrivundervisning? 

• Vilka metoder leder lärarnas synsätt till? 

 

Vår andra frågeställning grundar sig i den första frågeställningen. Vi avser att besvara den första 

frågeställningen genom lärarnas allmänna beskrivningar av deras läs- och skrivundervisning. I dessa 

beskrivningar tror vi att lärarna kommer att ta upp de metoder de arbetar med. Vi grundar emellertid 

vår studie på ett antagande, att lärarnas synsätt bestämmer vilka metoder de väljer att arbeta med. 

Av den anledningen har vi valt att dela upp frågeställningarna.   

 

Det vi tar fasta på i detta examensarbete är att det funnits en polarisering på läs- och skrivområdet, 

framförallt på forskningsfältet. Vi kommer först att åskådliggöra de synsätt som funnits i 

forskningen, med hänvisning till Hjälme (1999), därefter beskriver vi två olika forskare med skilda 

synsätt. Slutligen redogör vi för vår undersökning gällande lärares olika synsätt. Vi anser att det är i 

skolan som synsätten kommer till uttryck, eftersom det är i den verksamheten som läs- och 

skrivundervisningen bedrivs. 
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1.2 Avgränsning 

Vi har i detta examensarbete valt att inte gå in på läs- och skrivsvårigheter, då detta område enligt 

oss är oerhört brett och bör belysas i en egen studie. Vi är intresserade av den allmänna läs- och 

skrivundervisningen, utifrån lärarnas sätt att se på den. 

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att belysa tidigare forskning, som funnits inom det område där våra 

frågeställningar tar sin utgångspunkt.  

 

2.1 Polarisering på läs- och skrivområdet 

Tillvägagångssätt och arbetsmetoder vid den första läs- och skrivundervisningen har varit ett hett 

diskussionsämne, och detta har gett upphov till två poler (Hjälme 1999). Polariseringen på läs- och 

skrivområdet har synts tydligt i stora delar av världen, men i synnerhet i USA. Amerikansk 

läsforskning har, enligt Hjälme, dominerat på fältet, eftersom de stora forskningsöversikterna och 

metodjämförande studierna gjorts här. Sverige har således påverkats av detta material, vilket lett till 

att en form av polarisering även uppträtt här. I detta arbete kommer vi att utgå från den svenska 

polariseringen, som rådde när Hjälme gjorde sin studie, och vi kommer att använda oss av hennes 

begrepp. Men för att förstå de två polernas uppkomst anser vi, liksom Hjälme, att den amerikanska 

polariseringen även bör ges ett visst utrymme. Vi kommer därför först att redogöra för de 

lästeoretiska synsätt som framträtt i USA och därefter relatera dessa till de synsätt som finns i 

Sverige.   

 

2.2 ”Phonics” och ”whole language” 

Hjälme (1999) menar att två inriktningar gått att skönja i den amerikanska forskningsdebatten. Man 

talar om dessa inriktningar i termer av ”phonics” respektive ”whole language”. ”Phonics” beskrivs, 

enligt Hjälme, som en pedagogik där eleverna i första hand lär sig att erövra läsningens verktyg, 

vilket innebär att de kan omvandla det alfabetiska systemets huvudprinciper i praktiken. Detta 

medför att barnen i ett tidigt skede övar relationen mellan ljud i talat språk och alfabetets bokstäver. 

Läsfärdighet betyder i detta sammanhang att denna vetskap fungerar generellt och mekaniskt. 

Hjälme förklarar vidare att läroböcker inom ”phonics”-ansatsen främst syftar till övning av de 

inlärda färdigheterna. Själva innehållet blir intressant först i ett senare skede. Enligt Hjälme 

kategoriseras ”whole language” däremot som starkt helhetsinriktat, där förståelse fungerar som 

utgångspunkt. Inom denna ansats understryks betydelsen av att barn snabbt får ta del av skriftens 
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förmedlande budskap. I läs- och skrivundervisningen lärs alltså hela ord in visuellt, utan att man 

direkt lägger vikt vid sambandet mellan språkljud och bokstäver. Hjälme klargör således att den 

begynnande läsförmågan används i meningsfulla kontexter och, i innehållsmässigt, mer 

engagerande texter.  

 

2.3 Syntetiskt och analytiskt synsätt 

I den svenska läs- och skrivdebatten har följande poler gått att urskilja, det syntetiska samt det 

analytiska synsättet. Utmärkande för det syntetiska synsättet är att arbetet kretsar kring enskilda 

bokstavstecken, där formandet av bokstäver och relationen språkljud-tecken övas in på olika sätt. 

Då ett antal bokstäver är inlärda kombineras de till ord och därefter lättare meningar och texter 

(Hjälme 1999). Fridolfsson (2008) förklarar vidare att man inom de syntetiska metoderna, som även 

benämns ljudningsmetoder, har en mycket strukturerad undervisning där arbetet systematiskt 

kretsar kring bokstavsinlärning. Eleverna får alltså lära sig en bokstav och ett ljud i taget. Detta 

arbetssätt har sedan länge dominerat i den svenska läs- och skrivundervisningen. Arbetet sker både 

visuellt och auditivt, vilket innebär att man ser till skillnader och likheter mellan bokstäverna med 

avseende på form och språkljud. Vanligtvis används bilder på olika föremål som börjar på den 

aktuella bokstaven. Fridolfsson förtydligar att man inom de syntetiska metoderna huvudsakligen 

arbetar med att automatisera avkodningen, och förståelse kan således inte uppnås förrän detta är 

gjort.  

 

Hjälme (1999) reder vidare ut det analytiska synsättet. Där tar man som utgångspunkt ord eller 

lättare texter, och analyserar dem, närmare bestämt bryter ned orden och meningarna till de enskilda 

bokstäverna och deras motsvarande språkljud. Därefter övar man på samma sätt som inom det 

syntetiska synsättet. Tyngdpunkten och utgångspunkten läggs således, enligt Fridolfsson (2008), vid 

förståelse och att eleverna ska upptäcka det meningsfulla med att kunna läsa. Ord och texter som 

väljs ut ska ha en särskild betydelse för eleven och de ska skrivas ned så att eleven kan se ordets 

visuella form. Fridolfsson förklarar att genom att utgå från lätta och betydelsefulla texter upplever 

eleverna sig som läsare, vilket inom det analytiska synsättet ses som startskottet för den fortsatta 

läs- och skrivutvecklingen.  Trots uttalade skillnader mellan ett syntetiskt och analytiskt synsätt, 

menar Fridolfsson att det finns en nämnvärd likhet mellan dem. Båda synsätten förespråkade, till en 

början, att undervisningen skulle styras av läseböcker. 
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2.4 Nya metoder i sikte 

Hjälme (1999) klargör att som ett brott mot läsebokstraditionen uppkom under 1970-talet två nya 

arbetsmetoder, nämligen Den psykolingvistiska metoden, senare kallad Wittingmetoden, samt LTG 

(Läsning på Talets Grund). LTG utarbetades av Ulrika Leimar och Wittingmetoden utarbetades av 

Maja Witting, därav namnet. Gemensamt för metoderna är att arbetet i hög grad sker utan vare sig 

läsebok eller färdiga bilder. Hjälme förklarar vidare att LTG sågs som den främsta 

inspirationskällan till förändring. Traditionell ljudmetod hade dittills varit dominerande i 

undervisningssammanhang och LTG bröt därmed trenden. Hjälme poängterar att man både i 

Wittingmetoden och LTG, i ett relativt tidigt skede, arbetar med bokstäver och deras koppling till 

ljud i talat språk, men detta sker på olika sätt och vid olika tidpunkter. Avkodning och enskilda 

skrivtecken betraktas som grundbulten i Wittingmetoden. Däremot ligger inte fokus, från allra 

första början, på enskilda bokstäver inom LTG.  

 

2.4.1 Wittingmetoden 

Enligt Witting (1985) ska läsning och skrivning betraktas som två olika sidor av en och samma 

process, och de ska ge stöd åt varandras utveckling. Hon förklarar vidare att 

läsning består av två delar: symbolfunktion och förståelse. Symbolfunktionen går ut på att läsaren 

ljudar samman bokstäverna till ord och får in läsriktningen från vänster till höger. 

Symbolfunktionen är en färdighet som eleverna ska öva in, och målet är att den ska bli 

automatiserad genom överinlärning. Efter att eleverna har automatiserat vissa symbolfunktioner 

införs förståelseträningen. Det här innebär att det är först i detta skede som läseböcker införs i 

undervisningen. Förståelse är inget som kan överinläras. Huruvida eleverna förstår det de läser 

beror på deras tidigare erfarenheter och bakgrund. Witting menar att en god läsare dels äger en 

automatiserad symbolfunktion, dels äger en grund till förståelse.  

 

Skrivprocessen påminner till stor del om läsprocessen, och den innefattar också två delar: 

symbolfunktionen och innehållsskapande. Symbolfunktionen handlar om att eleverna ska kunna 

kombinera rätt ljud med rätt bokstavstecken när de skriver. Eleverna ska även kunna skriva i rätt 

riktning från vänster till höger, samt hålla samman de tecknen som bildar ord och lämna mellanrum 

mellan varje ord. Innehållsskapandet kommer in i undervisningen först när eleverna producerar 

egna texter, och det går sammantaget ut på att eleverna ska förmedla något i sina texter till 

mottagaren. Precis som i läsprocessen, är målet att symbolfunktionen ska automatiseras hos 

skrivarna. Innehållsskapandet är däremot en del som inte går att automatisera. Det bygger istället på 

elevernas egna erfarenheter, precis som läsförståelsen gör (Witting 1985). 
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2.4.2 LTG - Läsning på Talets Grund 

LTG är en metod inom läs- och skrivundervisningen som tar sin utgångspunkt i barnets eget språk, 

bakgrund och erfarenheter. Att som lärare arbeta utifrån LTG handlar inte om att lära eleverna att 

lära sig läsa, utan att hjälpa dem att lära sig läsa (Leimar 1976). 

 

I sex-sjuårsåldern använder barnet det talade språket som ett tämligen effektivt 
verktyg för kommunikation med omvärlden. Det språk barnet talar är resultatet av 
en växelverkan mellan en spontan, inre mognadsprocess och en social inlärning som 
startat redan innan barnet uttalat sitt första ord (Leimar 1976, s 18). 

 

Leimar (1976) menar att LTG-metoden kräver att läraren lever sig in i hur varje enskilt barn 

använder sitt talspråk och hur den tänker. Hon förklarar vidare att tillgång till barnets språk och 

tankar endast kan fås genom att barnet och läraren samtalar med varandra. Under samtalets gång 

ska elevens egna formuleringar stå i fokus och lärarens frågor ska vara öppna. 

 

LTG bygger på elevens förståelse för sambandet mellan ljud och bokstav, samt att de särskilda 

egenskaper som utmärker skriftspråket hela tiden utvecklas hos eleven. Dikteringar är ett 

återkommande arbetsmoment inom denna metod. Vid dikteringar är det tänkt att eleven ska få 

känslan av att de gemensamma texterna som produceras betyder något. När eleven läser texter 

spelar det ingen roll vilka strategier som används, både syntetiska och analytiska går bra. Det är 

eleven själv och dennes förutsättningar som avgör vilken strategi som ska användas. Dock är det 

betydelsefullt att alla elever kan använda sig av avkodning så fort de stöter på ord de inte mött 

tidigare (Leimar 1976).  

 

Inom LTG-metoden finns de fem olika arbetsfaser som ska följas: samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Den första fasen, samtalsfasen, går 

ut på att eleverna tillsammans med läraren samtalar om gemensamma upplevelser. Syftet med 

diskussionen är att den ska ligga till grund för den text som ska produceras med hjälp av elevernas 

egna ord och begrepp. När den gemensamma texten är klar ska eleverna jämföra sina egna uttalade 

ord med de skrivna orden. Dikteringsfasen innebär att läraren skriver ner elevernas meningar, som 

de själva formulerat, på ett stort blädderblock. När läraren skriver ner det som eleverna har sagt får 

eleverna en möjlighet att se hur tal- och skriftspråk hänger ihop. I laborationsfasen arbetar eleverna 

med läsning och skrivning utifrån sin egen nivå. Arbetet går ut på att eleverna arbetar och 

analyserar ord och enskilda bokstäver med utgångspunkt i den text som de producerat tillsammans. 

Återläsningsfasen medför att den gemensamma text, som skrevs ner på blädderblocket, nu finns hos 

varje elev.  De tränar på att läsa texten, både enskilt och tillsammans med läraren. Läraren liksom 
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eleven stryker under de ord som eleven behöver träna mer på. Då eleverna kommit till den femte 

och sista fasen, efterbehandlingsfasen, arbetar de med de ord som togs ut under återläsningsfasen. 

De elever som vill kan även illustrera de olika orden som hjälp för att träna dem (Leimar 1976).  

Grundtanken inom LTG är att läs- och skrivundervisningen alltid ska utgå från en helhet. I detta fall 

blir det de gemensamma texterna som utgör helheten, och dessa analyseras sedan till ord och 

enskilda bokstäver, vilka ses som de mindre delarna. 

 

Leimar (1976) förklarar att förutom de fem olika faserna, kontrolleras periodvis elevernas 

bokstavskunskap. Inom metoden används till viss del läseböcker, men Leimar anser att det är av 

stor betydelse att läraren kombinerar dessa med andra böcker. Genom att blanda olika genrer får 

eleverna ta del av upplevelseläsning, informationsläsning samt dramaövningar i olika former. 

 

Trots att både LTG och Wittingmetoden står i kontrast mot andra analytiska och syntetiska metoder, 

framförallt med tanke på frånvaron av läseböcker, anser vi att dessa kan härledas till ett analytiskt 

respektive ett syntetiskt synsätt. Denna slutsats grundar sig i hur utgångsarbetet beskrivs och var 

fokus ligger, i var och en av metoderna. Då man inom LTG utgår från texten som helhet och bryter 

ner den i mindre delar till meningar, ord och slutligen bokstäver, anser vi att LTG-metoden kan 

betraktas som analytisk. Wittingmetoden, där man utgår från enskilda bokstäver och språkljud, 

anser vi således vara en syntetisk metod. LTG och Witting kan alltså, enligt oss, förstås som 

metodexempel inom det analytiska respektive syntetiska synsättet. 

 

2.5 Från ”phonics” och ”whole language” till syntetiskt och analytiskt synsätt 

Hjälme (1999) poängterar slutligen att spännvidden inom ”phonics” och ”whole language” samt 

syntetiskt och analytiskt synsätt är enorm, och detta har medfört en viss förvirring då dessa synsätt 

ska relateras till varandra. Enligt Hjälme omfattas både ett analytiskt och syntetiskt synsätt av den 

ansats som kallas ”phonics”, eftersom man i båda fokuserar på de enskilda språkljuden, om än vid 

olika tidpunkter. Skillnaden ligger i att utgångspunkten i det analytiska synsättet är hela ord, 

meningsfullhet och förståelse, medan utgångspunkten i det syntetiska synsättet är enskilda 

skrivtecken. Det är denna beskrivning vi fortsättningsvis kommer att hålla oss till. Det är mot 

bakgrund av Hjälmes påstående, att syntetiskt synsätt och analytiskt synsätt utgör de två polerna i 

den svenska forskningsdebatten, som vi utför vår studie. Vi är intresserade av att undersöka 

huruvida de två synsätten går att skönja i skolans verksamhet. 
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2.6 Två forskare med skilda synsätt 

Genom att skildra forskningsresultat från två inflytelserika, svenska forskare på läs- och 

skrivområdet - Ingvar Lundberg och Caroline Liberg - redogör vi ytterligare för de skilda synsätt 

som går att skönja på läs- och skrivfältet. Vi avser att koppla det syntetiska och det analytiska 

synsättet till respektive forskare. Både Lundbergs och Libergs forskningsresultat väger tungt i 

utbildningskretsar, men vid närmre granskning kan de härledas till två olika sätt att se på läsning 

och skrivning. Lundberg (1984) intar ett språkpsykologiskt perspektiv på läsning och skrivning, och 

Liberg (1990) tar utgångspunkt i ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

 

Nedan kommer vi först att redogöra för Lundbergs forskningsresultat kring läsning och skrivning, 

sedan beskriva en arbetsmodell som han förespråkar och slutligen sammanfatta Lundbergs synsätt 

och beskriva hur det kan relateras till antingen det syntetiska eller analytiska synsättet. På samma 

sätt kommer vi därefter att arbeta med Liberg. Vi redogör för Libergs forskningsresultat, beskriver 

en arbetsmodell som hon talar för och sammanfattar slutligen hennes synsätt och relaterar det till ett 

syntetiskt eller analytiskt synsätt.  

 

2.6.1 Talspråksinlärning i relation till skriftsprå ksinlärning  

Lundberg (2008) skiljer mellan talspråk och skriftspråk. Han menar att barn lär sig tala utan någon 

systematisk undervisning, och att det sker lika naturligt som att lära sig gå. Villkoret för 

talspråksutveckling är således att barnen får vistas i talspråkliga miljöer. Läs- och skrivinlärning är, 

enligt Lundberg, inte alls lika självklart. Skriften är frikopplad från en ”här och nu” - situation och 

skiljer sig därför från talspråket i flera avseenden. Skriftspråket måste framförallt stå på egna ben, 

vilket innebär att innehållet ska kunna förstås enbart med hjälp av den information som texten ger. 

Ord som ”han”, ”hon”, ”dit” måste förklaras genom referenser till tidigare meningar medan vi i 

talspråket kan peka ut dessa med hjälp av kroppsspråket. Vidare förklarar Lundberg att skriften 

måste vara stringent, det vill säga att orden skrivs på samma sätt oavsett sammanhang och 

omgivande ord. Talet varierar i tid och rum, och meningar och ord kan vara ofullständiga men ändå 

förstås.  

 

Lundberg (1984) konstaterar att skriftspråket är ett nytt och annorlunda kommunikationssystem, där 

vår alfabetiska skrift kan sägas vara en kod för det talade språket. Människor behöver då vägledning 

för att förstå hur denna kod är beskaffad. Talspråket har en satsmelodi där de enskilda ljuden glider 

i varandra, och det saknas således pauser som markerar ordens mellanrum.  
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Vidare förklarar Lundberg (2008) att barn behöver vistas i skriftspråkliga miljöer för att lära sig läsa 

och skriva, men att det inte räcker med detta. Barn behöver lära sig och bli medvetna om att ord är 

uppbyggda av fonem (ljud), att dessa fonem kan kombineras och bilda språkets alla ord. Denna 

medvetenhet kommer enligt Lundberg inte av sig själv, utan kräver systematisk undervisning. 

 

2.6.2 Läsinlärning 

Enligt Lundberg (2005) är läsning en fråga om avkodning, identifiering av skrivna ord och 

förståelse. Medvetenhet om talade ords fonologiska uppbyggnad är en förutsättning för god 

ordidentifiering. God ordidentifiering är i sin tur en förutsättning för god läsförståelse. För att kunna 

läsa fordras en metalingvistisk förmåga, som innebär att uppmärksamhet kan riktas från ett ords 

innehåll till dess form (Lundberg 2005). Detta exemplifieras med följande citat: 

 

Barnens oförmåga att betrakta orden som språk, att se på dem som form, kommer 
också till uttryck om man ber en femåring säga ett långt ord. Då kan man få svaret 
”tåg” eller ”väg” […] Barnet är således fixerat på ordens innehåll och betydelse, 
medan formsidan inte tycks vara tillgänglig för medveten reflektion och analys 
(Lundberg 1984, s 35). 

 

Lundberg (2005) menar att läsinlärning kräver, förutom metalingvistisk förmåga, att barnet knäcker 

koden. ”Att knäcka koden” innebär att barnet kommer i underfund med det alfabetiska systemet, 

hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Barnet måste förstå att ord delas upp i små beståndsdelar, 

fonem och att dessa delar kan företrädas av skrivtecken, som i sin tur går att sammansmälta till ett 

ord. För denna insikt förutsätts en kognitiv-språklig utvecklingsnivå, som inte uppnås förrän i 6-7 

årsåldern. Ordavkodning är, enligt Lundberg, både en orsak till och ett villkor för läsning. Då ett 

ord är avkodat kan man uttala det och avgöra vad det betyder. Lundberg menar att läsinlärning i 

första hand ska handla om avkodning. Det går inte att förstå en text direkt utan att ett lingvistiskt 

tolkningssteg är med i processen. För att bli en god läsare ska ordavkodningen, enligt Lundberg, ske 

med hög hastighet och god stringens. Först då är läsprocessen automatiserad. Läsning är således, 

enligt Lundberg, en färdighet som har automatiserats genom omfattande träning - överinlärning. 

Lundberg förklarar vidare att när den alfabetiska koden väl är knäckt ställer den fortsatta 

läsinlärningen krav på vetskap om språkets morfologiska (ordens inre struktur och bildning), 

syntaktiska (ord ställs samman till grammatiska fraser) och semantiska (ordens mening) sidor. Att 

på detta sätt utgå från delar i ord, meningar och texter är, enligt Lundberg, en förutsättning för att 

förstå helheten.  
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Lundberg (1999) sammanfattar läsutvecklingen i fyra olika stadier: pseudoläsning, det logografiska 

stadiet, det alfabetiska stadiet samt det ortografiska stadiet. Vid pseudoläsning använder barnet sig 

av kontextuella ledtrådar, det vill säga ”läser av” sammanhanget. Texten i sig används inte. Att 

barnet gissar på det här sättet är, enligt Lundberg, inget att oroa sig för eftersom barnet kommer att 

läsa rätt då avkodningsfärdigheten så småningom är automatiserad.  Nästa steg - det logografiska 

stadiet - innebär att barnet visuellt särskiljer delarna, alltså olika ords längd och olika bokstävers 

form. I det alfabetiska stadiet tillämpar barnet den alfabetiska principen, vilket går ut på att barnet 

ljudar sig fram. I det fjärde och sista stadiet - det ortografiska - används alla delar i ordet. 

Avkodningen är helt automatiserad och sker snabbt utan funderingar. Lundberg poängterar att ett 

betydande mål med läs- och skrivundervisningen är att barnen får uppleva läsandets glädje och 

mening. Denna upplevelse ska följa undervisningen, men det är inte förrän avkodningen är 

automatiserad som man kan förstå textens sammanhang och därmed betraktas som en god läsare.  

 

2.6.3 Skrivinlärning 

Lundberg är en läsforskare som har publicerat mycket. Det mesta han har gett ut behandlar endast 

läsområdet. De få publikationer som tar upp skrivutvecklingen handlar således i första hand om just 

skrivning. Vi tolkar detta som att Lundberg skiljer mellan läsning och skrivning, och vi har därför 

valt att dela upp Lundbergs syn på läsning respektive skrivning under varsin rubrik. Lundberg 

(2008) har som huvudsaklig tanke att man lär sig att läsa genom att läsa och skriva genom att 

skriva. Han menar dock samtidigt att läsinlärning och skrivinlärning bör vara intimt kopplade och 

stödja varandra. Detta förklarar han med att när barnet knäcker den alfabetiska koden kan det också 

skriva med tungan. Barnet ljudar sig igenom orden och kan då representera varje ljud med 

motsvarande bokstavstecken. Lundberg menar att majoriteten av de barn som har lässvårigheter 

också har skrivsvårigheter. Samtidigt finns det barn som har lyckats komma över sina 

lässvårigheter, men som fortfarande har kvar betydande skrivsvårigheter. Genom att belysa detta 

menar Lundberg att man inte kan bli en god skribent förrän man är en god läsare. Skrivning ses 

alltså som det sista steget i utvecklingen, trots att läs- och skrivundervisning till stor del ska stödja 

varandra.  

 

Enligt Lundberg (2008) är skrivning en kognitiv process, då det handlar om att göra tänkandet 

synligt. Att kunna ge uttryck för sina tankar i skrift är en del av skrivutvecklingen, men skrivning 

handlar framförallt om att automatisera själva hantverket - stavning och meningskonstruktion. Att 

lära sig stava och bygga meningar handlar inte om att komma ihåg hur det ser ut i skrift, utan 

istället krävs en förståelse för hur språket är strukturerat. Då hantverket är automatiserat innebär det 
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att barnet kan forma ord, stava dem rätt och finna ord och formuleringar som passar i 

sammanhanget. Först då kan man koncentrerat inrikta sig på planering och utvecklande av tankar. 

Genom att hantverket blir automatiserat blir skrivandet en mindre mödosam verksamhet (Lundberg 

2008).  

 

2.6.4 Bornholmsmodellen 

Enligt Lundberg (2007) är arbete efter Bornholmsmodellen vägen till god läsning. Det är Lundberg 

själv som utarbetat modellen, vilken bygger på språklekar av olika slag. Dessa språklekar leder till 

fonologisk medvetenhet, som Lundberg menar är grunden för god läsinlärning. Genom 

systematiska, dagliga språklekar ökar barnens fonologiska medvetenhet, som i sin tur leder till god 

läsutveckling. 

 

Språklekarna är i första hand inriktade på att ge goda förutsättningar för avkodningen vid läsning. 

De handlar till stor del om ords sammansättningar och innebörder. Genom att lägga till, ta bort eller 

byta ut bokstäver undersöker barnen vad som händer då dessa ändringar sker. Det läggs stor vikt vid 

bokstavsinlärning. Bokstäverna används framförallt då ordens minsta byggstenar - de abstrakta 

fonemen - ska fångas in. Med hjälp av bokstäver får fonemen en grafisk gestalt. Språklekarna är 

således utformade så att de hjälper barnen att upptäcka att det är fonemen som bygger upp orden. I 

de första lekarna används ord med bara två fonem. Därefter läggs konsonanter till, först en och 

sedan två för att öka svårighetsgraden (Lundberg 2007). 

 

Då barn i programmet leker med ord lär de sig att uppfatta vad ett ord är och inte är. Barnen lär sig 

därför att skilja mellan ordets innehåll och dess form. Lekarna med ord slutar i huvudsak med att 

barnen utökar sitt ordförråd. Genom att använda sig av rim och ramsor lär sig barnen också att 

skifta uppmärksamheten från ordens betydelse till hur de låter. Efter lekandet med ord får barnen 

lära sig vad meningar är och hur de är uppbyggda (Lundberg 2007).  

 

Lundberg (2007) klargör slutligen att språklekarna ligger till grund för arbetet med att knäcka den 

alfabetiska koden. Därpå följer förståelsen av texter, vilket förutsätter ett gott ordförråd och 

kunskap om ords uppbyggnad. 

 

2.6.5 Sammanfattning  

Vi finner att Lundbergs forskning kring läsning och skrivning har stora likheter med det syntetiska 

synsättet. Denna slutsats grundar sig i den systematiska undervisningen, som Lundberg förespråkar, 
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rörande enskilda bokstavstecken och relationen fonem-bokstav. Att förstå den relationen kallar 

Lundberg för fonologisk medvetenhet, en sorts metalingvistisk medvetenhet. Att utgå från delarna i 

ord, meningar och texter innan man kan uppnå förståelse för helheten är också något som kan 

härledas till ett syntetiskt synsätt. Detta förklaras genom att avkodningen måste vara automatiserad 

innan förståelse kan uppnås. I Bornholmsmodellen, som Lundberg själv utarbetat, förtydligas 

ytterligare att Lundbergs tankegångar kan likställas med ett syntetiskt synsätt. Det är språkets 

minsta byggstenar - fonemen - som fokuseras i första hand. Därefter följer ord, meningar och längre 

texter.  

 

Vad som även utmärker Lundbergs synsätt är att han skiljer på skriftspråk och talspråk. Lundberg 

betraktar läsning och skrivning som en ren färdighet, vilket innebär att de automatiseras genom 

överinlärning. Vi har också nämnt hur Lundberg tänker kring vägen till att bli en god läsare 

respektive skrivare, nämligen att man lär sig läsa genom att läsa och skriva genom att skriva. En 

god skribent blir man heller inte förrän man är en god läsare. Lundberg skiljer på så sätt mellan 

läsning och skrivning. Detta märks också av i den arbetsmodell Lundberg grundat, vilken bara 

inriktar sig på läsning. Att få uppleva det meningsfulla och glädjerika med att läsa och skriva är 

också betydelsefullt enligt Lundberg. Något annat som karakteriserar Lundbergs syn är att han 

använder sig av begreppet inlärning, som innebär att den enskilda eleven hämtar in kunskap utifrån. 

 

2.6.6 Talspråkslärande i relation till skriftspråks lärande 

Liberg (1993/2006) hävdar att både talspråks- och skriftspråkslärande är lärande av ett språk, och de 

ska därför ses ur ett språkligt perspektiv. Hon menar vidare att både talspråkslärande och 

skriftspråkslärande liknar varandra och stödjer varandras utveckling. När barnet börjat tala har den 

närmsta omgivningen stor betydelse för barnets fortsatta talutveckling, precis som den har stor 

betydelse när barnet börjar skriva. De ämnen som barnet samtalar om i början, är ämnen som 

återfinns i omgivningen. Ämnena innehåller ord som barnet handskas med till vardags och som det 

själv har överblick över, exempelvis ”strumpa” och ”stol”. De ord som barnet använder har 

förvärvats tillsammans med en vuxen, genom att denne pekar på och namnger de olika sakerna som 

finns i barnets närhet. 

 

Liberg (1993/2006) säger att talspråkslärande och skriftspråkslärande påminner om varandra samt 

att de förstärker varandra. Med det menar hon att grunden för skriftspråkslärandet kan läggas in i 

lärandet för talspråket och tvärtom. Dels kan de språkliga former som finns i skriftspråket bli 

bekanta för barn genom talspråket, dels kan läsandet och skrivandet av olika språkformer ge stöd 
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och befordra förmågan till talet. En tredje likhet är att man kan lära sig grammatiska aspekter, som 

underlättar skriftspråkslärandet, genom att föra diskussioner kring dem. Då barn lär sig att hantera 

skriften lär de sig även ett skriftuttal, och det kan i sin tur medföra att talet blir mer välartikulerat.  

 

2.6.7 Läslärande och skrivlärande  

Liberg (1990) hävdar att barn lär sig läsa genom att skriva och skriva genom att läsa. Hon förklarar 

vidare att det finns två typer av läsning och skrivning, grammatiskt läsande och skrivande samt 

effektivt läsande och skrivande. Barnets läsande och skrivande kan se ut på olika sätt, menar Liberg, 

och inom dessa typer finns det olika språkliga faser som barnet går igenom. De språkliga 

aktiviteterna utför barnet antingen på egen hand eller tillsammans med vuxna i sin närhet. 

 

Grammatiskt läsande och skrivande samt effektivt läsande och skrivande har olika funktioner och 

skiljer sig därför åt. Funktionen med det effektiva läsandet och skrivandet är att den ska föra läsaren 

respektive skrivaren framåt i skriftspråket. Målet med läs- och skrivlärandet är att barn ska bli 

effektiva läsare och skrivare. För att nå det slutgiltiga målet går barnen via det grammatiska 

läsandet och skrivandet. Grammatiskt läsande och skrivande har som funktion att hjälpa läsaren 

respektive skrivaren när den får svårigheter att utföra effektivt läsande och skrivande. Sådana 

svårigheter kan exempelvis uppstå när läsaren möter nya ord som den måste traggla med för att 

kunna utläsa. Det är betydelsefullt att läsare och skrivare känner till de olika typerna av läsande och 

skrivande, så att de på ett enkelt sätt kan ta till de olika strategierna när de läser och skriver (Liberg 

1993/2006). 

 

Effektivt läsande och skrivande  

Effektivt läsande och skrivande delas in i två faser, begränsat effektivt läsande och skrivande samt 

utvecklat effektivt läsande och skrivande (Liberg 1993/2006). Liberg tar även upp något som hon 

väljer att kalla för gemensamt effektivt läsande och skrivande. Den fasen betonar särskilt den 

sociala samvaron och att samvaro med en bok kan väcka ett livslångt intresse för läsning och 

skrivning hos barn. Förutom att barn väcker ett intresse för läsning när de läser gemensamt med 

vuxna, får de även en mängd nya kunskaper. Barnet får kunskap om hur man som läsare beter sig 

och vad det egentligen innebär att läsa. Exempel på olika kunskaper kan vara hur läsaren håller en 

bok, vilken riktning man läser i och att bilderna är till som stöd för läsaren. 
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Begränsat effektivt läsande och skrivande  

För att nå det effektiva läsandet och skrivandet kommer barn in i en fas i deras läs- och 

skrivutveckling som Liberg (1993/2006) kallar begränsat effektivt läsande och skrivande. I denna 

fas är barnen mycket avgränsade, och de läser och skriver endast sådant som de klarar av på egen 

hand. När denna fas i barns språkutveckling startar är olika beroende på individ, men för de flesta 

barn sätter den igång när de fyllt fyra år. Begränsat effektivt läsande och skrivande delar Liberg in i 

tre underkategorier: preläsande och preskrivande, situationsläsande och situationsskrivande, tidig 

form av helordsläsande och tidig form av helordsskrivande. 

 

Den första delen i utvecklingen är preläsande och preskrivande. I det här stadiet beter sig barnet 

som en mogen läsare och skribent. Med preskrivandet menas att barnet skriver bokstavsliknande 

formler, men barnet kan även hitta på egna symboler och siffror. Det som gör att barn beter sig som 

erfarna skribenter och läsare beror på de redskap som används, böcker, penna och papper eller 

dator. Preläsandet går ut på att barnen oftast återberättar en berättelse eller text de läst tidigare eller 

att de hittar på en egen berättelse. Efter prestadiet går barnen över till situationsläsande och 

situationsskrivande (Liberg 1993/2006).  

 

Situationsläsandet går ut på att barnen lär sig känna igen ord i olika situationer, exempelvis om 

barnen har en egen vattenflaska med sitt namn på. Även om de inte kan läsa sina namn, vet de att 

namnet står på vattenflaskan. Efterhand utvecklas den här typen av läsning till så kallad logografisk 

läsning. Den läsningen går ut på att flera ord känns igen i flera olika situationer (Bjar & Liberg 

2003). Situationsskrivandet kan liknas vid att barnen kopierar av text och därför blir texten nästan 

alltid felfri på den grammatiska nivån. Bra att ha i åtanke är att när barnen kopierar en annan text, är 

de ofta ovetandes om vad de egentligen skriver (Liberg 1993/2006). 

Efter situationsskrivandet går barnen över till den tredje delen i läs- och skrivutvecklingen, tidig 

form av helordsläsande samt tidig form av helordskrivande. När barnen befinner sig i den här fasen 

innebär det att de känner till texten i sig och inte är bundna av i vilket sammanhang texten 

förekommer. Med begreppen helordsläsande och helordsskrivande menas att barnen läser och 

skriver orden som en helhet, utan att de behöver bryta ner dem till smådelar, alltså bokstäver. Den 

här fasen kallas för tidig form av helordsläsande och tidig form av helordskrivande, eftersom det 

som skrivs oftast inte blir grammatiskt rätt (Liberg 1993/2006). Maj Björk och Caroline Liberg 

(1996/2006) menar att barn bör uppmuntras till ett helordsläsande, där barnen läser orden med hjälp 

av särdragen i de olika ord de stöter på. Ju mer läserfarenhet barnen får, desto snabbare utvecklas 

deras sinne för innehållsuppfattningen. Barnen kan då gå över till ett utvecklat effektivt läsande.  
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Utvecklat effektivt läsande och skrivande  

När barnen gått igenom begränsat effektivt läsande och skrivande, är nästa steg i utvecklingen att 

genomgå utvecklat effektivt läsande och skrivande. Denna fas påminner mycket om den begränsade 

formen av effektivt läsande och skrivande. Den stora skillnaden är hur mycket barnen klarar av att 

läsa och skriva. Det begränsade läsandet och skrivandet håller sig till texter som endast består av 

några enstaka ord, fraser eller meningar. Inom den här fasen kommer det utvecklade effektiva 

läsandet först, medan skrivandet låter vänta på sig (Liberg 1993/2006). 

 

När barnen kan läsa en längre text utan att de behöver stanna upp och ljuda igenom ord vid ett 

flertal tillfällen, läser de på ett utvecklat effektivt sätt. När barnen börjar skriva på ett utvecklat 

effektivt sätt, innebär det att de skriver en längre text och att de inte behöver stanna upp flera gånger 

för att fundera över stavning och andra grammatiska regler (Liberg 1993/2006). 

 

Liberg (1993/2006) menar att det är oerhört betydelsefullt för barn att de har vuxnas stöd i sin läs- 

och skrivutveckling, för att de ska kunna uppnå det effektiva läsandet och skrivandet. Barn har en 

stark drivkraft inom sig som gynnar deras utveckling, men det är de vuxnas ansvar att se till att barn 

får vara med om språkliga situationer där läs- och skrivutvecklingen stimuleras. 

 

Grammatiskt läsande och skrivande 

När barnen har befunnit sig inom den begränsade formen av effektivt läsande och skrivande, börjar 

de intressera sig för hur det som vi läser, skriver, hör eller säger, låter. Det kan exempelvis vara 

likheter eller olikheter mellan ord som fokuseras. Att barn börjar intressera sig för hur bokstäver 

låter är ett viktigt steg i läs- och skrivutvecklingen. Genom samtal med skrivkunniga personer kan 

barnen tillgodogöra sig kunskap om de grundläggande principerna för hanteringen av vår 

alfabetiska skrift. I detta skede är det barnens grammatiska kunskaper som utvecklas. När de 

kommit ännu längre i sin utveckling, börjar de även intressera sig för de grammatiska aspekterna i 

läsning och skrivning. Till en början är föräldrarna aktiva och hjälper barnet, men efter ett tag börjar 

barnet utforska språket på egen hand. När barnet gör egna försök, är det betydelsefullt att det finns 

vuxna i närheten som kan ge barnet stöd när den läser och skriver. Då barn läser och skriver 

använder de sig ofta av det stoff de redan känner till, exempelvis sitt eget namn (Liberg 1993/2006). 

 

Liberg (1993/2006) menar att det grammatiska läsandet lärs in genom grammatiskt skrivande. Hon 

beskriver det grammatiska läsandet och skrivandet som syntes-i-analys-skrivande (SIA-skrivande) 

och analys-i-syntes-läsande (AIS-läsande). 
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SIA-skrivandet bär på många särskilda drag. Barnets skrivsituationer varierar till stor del, och ofta 

kommer barnet inte ihåg vad det nyss skrivit. Det innebär att många ord skrivs om både en och flera 

gånger. Med andra ord har barnen svårigheter med att följa upp sin egen skrivning, eftersom de inte 

kan läsa vad de redan skrivit (Liberg 1993/2006). 

 

Liberg (1993/2006) beskriver AIS-läsandet som ett grammatiskt läsande, som innebär att barnet 

plockar isär och ljudar ihop ett visst ord. När barnet ljudat ihop ordet, ska barnet även känna igen 

ordet och kunna uttala det.  

 

Liberg (1993/2006) menar att barn använder sig av både syntetiska och analytiska strategier när de 

ska lära sig läsa och skriva. Det vill säga att barnen går dels från del till helhet, dels från helhet till 

del när de läser och skriver. 

 

Efter att vi redogjort för Libergs tankar om barns läs- och skrivutveckling, finner vi flera likheter 

med de faser som finns utarbetade inom LTG. Precis som i LTG, betonar Liberg betydelsen av den 

sociala samvaron för barnet. Det är genom samtal med omgivningen som barn utvecklar sitt språk. 

Enligt Liberg fokuserar barnen till en början på hela ord och ordbilder. När barnet sedan träder in i 

det grammatiska läsandet och skrivandet, börjar de analysera och bryta ner orden till enskilda 

bokstäver. Detta arbetssätt påminner om laborationsfasen i LTG. Liberg och Leimar poängterar att 

barn använder både syntetiska och analytiska strategier.    

 

2.6.8 Storboksmetodiken 

”Storboken kan skapa gemensamma och roliga läsupplevelser för barn och läsare, då man talar om 

innehållet och knyter an till barnens erfarenheter” (Björk & Liberg 1996/2006, s 46).  

 

Enligt Björk och Liberg (1996/2006) kan två väsentliga mål uppnås när man som pedagog bedriver 

läsundervisning utifrån storboken. Dels får barnen ta del av stimulerande och roliga läsupplevelser, 

dels hjälper pedagogen barnen att utveckla sin förmåga att läsa och skriva. 

 

Storboken är precis som det låter en stor bok. Dess innehåll kan variera och den finns upptryckt i 

olika genrer – sagor och berättelser, dikter och faktaböcker. Till varje storbok hör även en liten bok 

med exakt samma innehåll. Den lilla boken är till för varje barn att läsa individuellt i. Att undervisa 

utifrån en storbok, där skrivandet ingår som en integrerad del, kan gå under benämningen ”Att läsa 

och skriva tillsammans” (Björk & Liberg 1996/2006). 
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Arbetet med storboken och lillboken kan delas in i tre arbetsmoment: upptäckarfasen, 

utforskarfasen samt självständiga fasen. Syftet med upptäckarfasen är att ge barnen en presentation 

av texten i storboken. Under presentationens gång har bilderna i storboken en betydande roll. När 

pedagogen ska introducera en ny storbok för barnen bör denne försöka skapa så stora förväntningar 

som möjligt på boken. Barnens nyfikenhet ska väckas och de ska känna att de vill  läsa storboken. 

Vid presentationen av storboken studeras framsidan noggrant. Därefter studerar barnen tillsammans 

med pedagogen bilderna i boken, tittar efter bokens titel och ser efter vem som är författare samt 

illustratör. Pedagogen läser därpå högt för barnen, och efter det läser barnen tillsammans med 

pedagogen. Utforskarfasen har som syfte att hjälpa barnen att förstå sambandet mellan bokstäver 

och ljud samt hur bokstäver ljudas ihop till specifika ord. Under denna fas läser barnen storboken 

ett flertal gånger, innan de börjar analysera ord, delar av ord, enskilda bokstäver samt skiljetecken. 

Den självständiga fasen har som ändamål att barnen ska få en möjlighet att fördjupa sina 

läserfarenheter. Detta görs genom att barnen arbetar med den mindre kopian, som hör till varje 

storbok. Läsningen av den lilla boken görs i mindre läsgrupper, som pedagogen delat in barnen i. I 

grupperna läser barnen texten tillsammans. Därefter har de lässamtal med varandra, och barnen får 

även läshandledning av pedagogen, som deltar i läsgrupperna. Det slutgiltiga målet med de tre 

faserna är att barnens läsförmåga ska utvecklas till den grad att de klarar av att på egen hand läsa för 

dem okända texter (Björk & Liberg 1996/2006). 

 

Björk och Liberg (1996/2006) skriver vidare att det finns flera likheter mellan storboksmetodiken 

och LTG. Som pedagog är det betydelsefullt att ta fasta på hur dessa arbetssätt kan komplettera 

varandra i undervisningen. Björk och Liberg förespråkar att man i klassen gör sina egna storböcker. 

I arbetet med att göra egna storböcker, sker både läsning och skrivning parallellt i klassrummet. 

Texten i storboken kan exempelvis utgå från en gemensam upplevelse som barnen varit med om. 

När barnen skriver tillsammans benämns detta för gemensam skrivning. Den gemensamma 

skrivningen kan här likställas med dikteringarna inom LTG.  

  

2.6.9 Sammanfattning 

Efter vår redogörelse rörande Libergs syn på läsning och skrivning, anser vi att hennes synsätt kan 

tolkas som ett analytiskt synsätt. Hon betonar de sociala faktorerna och hävdar att de har stor 

betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Helordsläsande är, enligt Liberg, utgångspunkten i läs- 

och skrivlärandet. Detta anser vi tyder på ett analytiskt synsätt. Det grammatiska läsandet och 

skrivandet ses endast som ett medel för att nå målet - det effektiva läsandet och skrivandet. Det ska 

också enbart användas, då barnet stöter på nya ord vilket kräver att barnet tar till det grammatiska 
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läsandet och skrivandet. Både syntetiska och analytiska strategier används alltså. Liberg förespråkar 

storboken, som har som syfte att ge barnen en god läsupplevelse tillsammans med andra. Inom 

storboksmetodiken utgår man från texten som helhet. Innehållet analyseras och bryts ner till mindre 

delar, det vill säga ord, meningar, bokstäver och skiljetecken. I och med detta menar vi att 

storboksmetodiken ytterligare förtydligar Libergs analytiska synsätt. 

 

Vi har även utrett Libergs tankar kring talspråkslärande i relation till skriftspråkslärande. Enligt 

henne ska de ses ur ett och samma språkperspektiv. Skriftspråkslärande och talspråkslärande har 

många likheter och därigenom berikar de varandra. Liberg anser att de kan stödja varandras 

utveckling. Något mer som utmärker Libergs tankar kring läsning och skrivning är att hon anser att 

barn lär sig läsa genom att skriva och skriva genom att läsa. En annan betydelsefull faktor hos 

Liberg är hennes användning av begreppet lärande, som implicerar att kunskap skapas mellan barn 

då de befinner sig i en social kontext. 

 

3 Metod 

I följande del kommer vi att redogöra för och motivera vårt metodval, som grundar sig i 

undersökningens syfte. Valet av forskningsansats, forskningsmetodologi, intervjupersoner och 

analysmetod är förankrat i litteraturen inom området. 

 

3.1 Val av forskningsansats och forskningsmetodologi 

Inför denna undersökning har vi valt en kvalitativ forskningsansats. Pål Repstad (1988/2007) 

beskriver kvalitativ forskningsansats som en metod som handlar om att karaktärisera. Metoden står 

för kvaliteter, med syfte att visa på egenskaper eller påfallande drag hos olika företeelser. När det 

gäller kvalitativa undersökningar är det oftast texten som är det centrala, till skillnad från 

kvantitativa studier där siffror och tal oftast står i fokus. Under den kvalitativa forskningsprocessen 

skriver forskaren ned sina observationsanteckningar, eller intervjuinnehållet om den valda 

forskningsmetodologin är intervjuer. En kvalitativ forskningsansats kännetecknas av dess 

fördjupning och närhet. Studien begränsas oftast till ett fåtal individer, och detta tillåter en viss 

närhet mellan forskaren och aktörerna. Att endast undersöka ett fåtal individer bidrar också till att 

man som forskare får möjlighet att gå in på djupet (Repstad 1988/2008). Det är intervjupersonernas 

tankar som vi är intresserade av. Att få tillgång till deras tankar, det vill säga att få djupgående 

kunskaper om intervjupersonerna, lämpar sig bäst genom att samtala. Vi anser att vi kan få mer 

detaljerade kunskaper, genom att använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Då får vi en 

tämligen djupgående tillgång till det fält vi studerar. 
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Vi har valt att använda oss av forskningsintervjuer i vår studie. Den kvalitativa forskningsintervjun 

bygger, enligt Steinar Kvale (1997), på det vardagliga samtalet, och den ska ses som ett 

professionellt samtal, vilken karaktäriseras av en specifik frågeteknik. Forskaren presenterar ämnet 

för intervjun och följer sedan kritiskt upp intervjupersonens svar. Forskningsintervjun resulterar i 

kvalitativa texter istället för en mängd siffror. Kvale förklarar att syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå livsvärlden ur den intervjuades perspektiv.   

 

Kvale (1997) menar att om man har för avsikt att studera människors beteende och hur de 

interagerar med sin omgivning fungerar observationer bättre än intervjuer. Vi är intresserade av 

lärares syn på läs- och skrivlärande och menar därför att den bäst går att undersöka genom 

samtalande. På så sätt får vi ta del av lärarnas beskrivning av sina erfarenheter och arbetssätt. 

Genom observation hade vi bara fått ta del av undervisningen vid ett specifikt tillfälle. Med tanke på 

vårt syfte avser vi snarare att få en översiktlig beskrivning av läs- och skrivundervisningen. Vi är 

medvetna om att vi genom intervjuer inte säkert kan veta hur lärarna verkligen arbetar med läsning 

och skrivning, men det är inte heller vårt syfte. Kvale (1997) poängterar att intervjuer är särskilt 

lämpade då man vill undersöka människors syn på sin livsvärld. Vi är intresserade av hur lärarna 

beskriver sin läs- och skrivundervisning, och genom denna beskrivning anser vi att man kan ana 

olika synsätt.   

 

3.2 Urval  

Vårt urval utgick från de kommunala grundskolorna, som finns i Örebro. Utifrån dem togs femton 

skolor slumpmässigt ut, vilka vi kontaktade via e-mail. I missivbrevet informerade vi om vår 

intention med examensarbetet och varför vi tog kontakt med just dem (se bilaga 1).  

 

Vi bestämde oss för att välja ut skolor slumpartat, eftersom vi inte ville påverka det valet. Det kan 

enligt oss vara svårt att gå in i undersökningen objektivt om man har en tanke om vilka skolor som 

ska vara med . Detta anser vi kan påverka undersökningens resultat. Med hänvisning till vårt syfte 

är vi inte intresserade av i vilket område skolorna ligger. Det är inte relevant för vårt 

examensarbete. 

 

Enligt Repstad (1988/2007) finns det inte något standardsvar på frågan om hur många intervjuer, 

som man bör genomföra i en kvalitativ undersökning. Som forskare måste man använda sitt 

omdöme när det gäller att avgöra antalet intervjuer. Vi eftersträvade att bygga vår studie på 

åtminstone tre intervjuer. Detta för att öka chansen till att få ett någorlunda differentierat resultat. 



 
 

20 
 

Men då vi fick svar från fem lärare, som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, valde vi att ta 

med dem alla. Vi hoppades på att detta skulle ge oss ett mer nyanserat intervjumaterial. Vi är av 

åsikten att fler beskrivningar på läs- och skrivundervisning hade utökat vårt intervjuunderlag, men 

på grund av tidsbrist valde vi att stanna vid fem stycken intervjuer. 

 

3.3 Intervjuunderlag 

Den kvalitativa forskningsintervjun bör vara av halvstrukturerad natur, det vill säga den ska varken 

vara ett fritt samtal eller utformad efter ett strikt frågeformulär. Intervjun ska genomföras i enlighet 

med en intervjuguide, som har en tematisk struktur och som kan innehålla olika förslag på frågor. 

Under intervjuns gång bör följdfrågor användas, vilka ska utgå från intervjupersonen svar. På grund 

av detta ser följdfrågorna olika ut i olika intervjusituationer (Kvale 1997). Vi valde att som 

utgångspunkt ha en rad olika teman, som berör läs- och skrivundervisningen, i våra intervjuer (se 

bilaga 2). Detta för att få ett så öppet samtalsklimat som möjligt. De olika temana utgör olika 

infallsvinklar på läs- och skrivundervisningen. På så sätt får vi ta del av intervjupersonernas synsätt, 

utifrån olika områden som läs- och skrivundervisningen består av. Detta gör att vi kan få en god 

helhetsbild av lärarens undervisning, vilket enligt oss är nödvändigt för att kunna ana hur synsätten 

kommer till uttryck.  Utifrån temana formulerade vi några exempelfrågor. Dessa frågor skulle dels 

fungera som en introduktion till ämnet, dels hjälpa oss att få med det som vi hade som avsikt att få 

med i vår studie. Under intervjutillfällena ställde vi även följdfrågor till lärarna, beroende på vad de 

svarade.  

 

3.4 Pilotundersökning 

Kvale (1997) menar att man lär sig att intervjua genom att intervjua. För att tillgodogöra sig 

intervjutekniken, är det inte tillräckligt att endast läsa teoriböcker. Som forskare måste man ta del 

av alla steg i intervjuprocessen, det vill säga att genomföra intervjun, lyssna till inspelningen samt 

läsa utskriftsmaterialet.  

 

I början av vår undersökning genomförde vi en pilotintervju med en lärare. Detta gjorde vi för att 

testa om vår valda forskningsmetod var relevant för vår studie och om den fungerade i förhållande 

till syftet. Efter genomförandet av intervjun, kunde vi konstatera att vi valt rätt metod. Vi upplevde 

att den kvalitativa forskningsintervjun var ett fungerande metodval för att uppnå vårt syfte och få 

svar på våra frågeställningar. Den halvstrukturerade forskningsintervjun bidrog till ett öppet 

samtalsklimat mellan oss och läraren. Vi fick då en djupgående tillgång till lärarens tankar, 

erfarenheter och kunskaper om den tidiga läs- och skrivundervisningen. De olika temana gav oss 
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den helhetsbild av undervisningen som vi eftersträvade. Lärarens synsätt hade varit svårt att skönja 

om vi i förväg hade formulerat färdiga intervjufrågor. Risken hade då varit att vi hade missat viktiga 

detaljer som utgör helheten. Vi menar att vi behövde få både helhetsbilden och de betydelsefulla 

detaljerna för att kunna urskilja lärarens synsätt.    

   

3.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser. Repstad (1988/2007) förespråkar att intervjun 

ska genomföras på den intervjuades arbetsplats. Han menar att respondenten kan känna sig trygg 

och hemmastadd där. Tillsammans med lärarna kom vi överens om att genomföra intervjuerna på 

respektive lärares skola. På så sätt fick vi god tillgång till diverse arbetsmaterial, som kunde 

exemplifiera läs- och skrivundervisningen.  

 

För att kunna registrera våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare, som enligt Kvale (1997) 

är det vanligaste sättet att registrera en intervju på. Kvale hävdar att om en bandspelare används 

under intervjun, så kan intervjuaren koncentrera sig på att lyssna fullt ut på intervjupersonen. Alla 

intervjupersoner, utom en, godkände inspelning av intervjun. På grund av detta var vi tvungna att 

anteckna under den aktuella intervjun. Detta ledde till att textmaterialet inte blev lika detaljerat som 

de övriga intervjuernas transkriberingar. Vi anser ändå att vi fick ett tillräckligt helhetsintryck av 

den intervjun för att kunna analysera resultatet i förhållande till vårt syfte. En lärares synsätt på 

läsning och skrivning menar vi framgår av den helhetsbild vi fick beskriven för oss. Vi försäkrade 

oss om att det gick bra att vi tog kontakt med lärarna igen, utifall vi skulle behöva komplettera vårt 

intervjumaterial med ytterligare frågor.  

 

3.6 Bearbetning, tolkning & analys  

Då intervjuerna skulle bearbetas valde vi att tillsammans transkribera dessa, det vill säga vi skrev ut 

de inspelade intervjuerna. Detta för att lättare kunna sammanställa vårt insamlade material. Enligt 

Kvale (1997) innebär transkribering att man ändrar från en form till en annan. I det här fallet 

handlar det om att ändra från muntligt språk till skriftligt språk. Kvale förklarar vidare att 

intervjusamtalet bäst sammanställs och analyseras genom utskrift.  

 

Kvale (1997) gör gällande att det är den nedskrivna intervjun, som enbart fungerar som trovärdigt 

material, då intervjun blivit utskriven. Hur mycket som ska skrivas ut beror dels på 

undersökningens syfte, dels på materialets karaktär. Intervjuerna transkriberade vi ordagrant, för att 

försäkra oss om att vi inte gick miste om någon information, som i ett senare skede kunde visa sig 
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ha betydelse för vår studie. Vid transkriberingen valde vi att inte ta med uttryck som ”eeh” och 

”mmm”. Vi betraktade inte dessa som relevanta för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

Vår tolkningsprocess kan förstås med hjälp av hermeneutik. Nils Gilje & Harald Grimen (2007) 

menar att för att förstå meningsfulla fenomen krävs det att man tolkar. Det är något som sker hela 

tiden, och det är något som vi måste göra i vårt samspel med andra.   

 

Hermeneutiken i sina moderna varianter består både av försök att skapa en 
metodlära för tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör 
det möjligt att förstå meningar (Gilje & Grimen 2007, s 173). 

 

Metoden representerar sålunda både tolkning och förståelse. Inom hermeneutiken finns begreppet 

dubbel hermeneutik. Dubbel hermeneutik sker då vi som forskare ska tolka en situation som 

intervjupersonerna redan har tolkat. Av den anledningen måste forskaren ta hänsyn till 

intervjupersonens tolkning, då det kan finnas beskrivningar och uppfattningar som 

intervjupersonerna har hänfört sin tolkning (Gilje & Grimen 2007).  

 

Gilje och Grimen (2007) beskriver en grundtanke inom hermeneutiken, vilken är att vi aldrig 

bemöter omvärlden objektivt. Vi förstår alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar. 

Förförståelse är en viktig faktor för att överhuvudtaget kunna förstå ett fenomen. Gilje och Grimen 

anser att bristen på förförståelse skulle leda till att vi inte vet vad vi ska fokusera på i 

undersökningen. De förklarar vidare att under läsningens gång påverkas och förändras vår förståelse 

i den mån som vi tolkar textens olika delar. Dock tolkar vi alltid delarna i förhållande till helheten. 

Delen får alltså sin betydelse i helheten och helheten får sin betydelse i delen. Detta kallas för den 

hermeneutiska cirkeln.   

 

Vi analyserade våra intervjuutskrifter i tre steg. I det första steget analyserade vi intervjuutskrifterna 

i sin helhet, det vill säga vi konstaterade om det gick att fastslå redan då huruvida lärarna hade ett 

syntetiskt eller analytiskt synsätt. I det andra steget analyserade vi intervjuutskrifternas delar. Vi 

gick in på detaljer, vilka kunde styrka eller bestrida vårt första helhetsintryck, i intervjuerna. Då vi 

analyserade vårt intervjumaterial aktualiserades viktiga teman i forskningen. Med andra ord fann vi 

olika uttalanden, som kännetecknade de synsätt som vi redogjort för i vår bakgrund. Vi ansåg att 

dessa beskrivningar kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. I det tredje och sista steget 

förenade vi detaljerna med de helhetsintryck som vi fått av våra intervjuutskrifter. Med detta menar 
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vi om detaljerna bekräftade eller motsatte sig vårt helhetsintryck, nämligen om lärarna kunde sägas 

ha ett syntetiskt eller analytiskt synsätt.  

   

3.7 Reliabilitet & validitet  

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991/1997) tar upp två viktiga faktorer att ta i 

beaktande under forskningsprocessen. Dessa faktorer är reliabilitet och validitet. När det gäller 

forskningsrapportens kritiska granskning är reliabiliteten och validiteten två betydelsefulla faktorer.  

 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om 
detta är utklarat i frågeställningen (Holme & Solvang 1991/1997, s 163). 

 

Vidare beskriver Holme och Solvang (1991/1997) att varje undersökning ska sträva efter att ha så 

hög reliabilitet som möjligt. För att nå hög reliabilitet krävs det att olika och oberoende mätningar 

av en och samma företeelse ger samma eller ungefär samma resultat varje gång. Att genom 

kvalitativa forskningsintervjuer uppnå hög reliabilitet anser vi är problematiskt. Det är svårt att få 

till stånd jämförbara förhållanden, som ger samma resultat varje gång. Vi menar att varje 

intervjusituation är unik. Detta beror bland annat på samspelet mellan den intervjuade och den som 

intervjuar. Samma resultat går således inte att få om exempelvis den som intervjuar byts ut. De 

följdfrågor som ställs under intervjun skulle variera från gång till gång och mellan olika intervjuare, 

eftersom de beror på sammanhanget.    

 

 Det är nödvändigt att undersökningen innehar en tillräckligt hög reliabilitet för att kunna pröva de 

påståenden som frågeställningarna inrymmer. Om informationen som redovisas i 

forskningsrapporten har en låg reliabilitet, är det inte möjligt att belysa frågeställningarna på ett bra 

sätt (Holme & Solvang 1991/1997).  

 

Kvale (1997) beskriver validitet som en hållbar kvalitetskontroll av undersökningen. Validiteten 

handlar om ifall undersökningen har undersökt det som var avsett att undersöka. Att 

frågeställningarna blir besvarade och bekräftade, innebär att undersökningen har en god validitet. Vi 

kommer senare i arbetet att diskutera vad vårt metodval gav för konsekvenser. Då tar vi åter upp 

begreppen reliabilitet och validitet, och beskriver hur de har applicerats på vår studie. 
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3.8 Forskningsetiska principer och överväganden 

I vår studie har vi strävat efter en etiskt korrekt hållning. Vi har därför utgått från Vetenskapsrådets 

(2003) forskningsetiska principer för hur humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör bedrivas. 

Dessa principer kan delas in i fyra huvudsakliga kriterier och benämns då som informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. Deltagarnas trygghet i undersökningen ska, i 

och med nämnda krav, kunna säkerställas. Deltagarna ska informeras om vilken typ av uppgift de 

har i projektet i relation till undersökningens syfte, samt att deras medverkan är frivillig och att de 

då närhälst har rätt att avbryta. Deltagarna har också rätt att på egen hand bestämma under vilka 

villkor de vill medverka, samt få kännedom om att de uppgifter de lämnar inte riskerar att hamna i 

fel händer. Vi omfattas i vår studie av tystnadsplikt, vilket säkerställer att de intervjuades identitet 

skyddas.  

 

Deltagarna informerades om de forskningsetiska principerna vid intervjutillfällena. Vår 

intervjuförfrågan innebar att lärarna själva fick ta ställning och bestämma huruvida de önskade att 

delta eller inte. Det insamlade materialet från intervjuerna kommer att förvaras oåtkomligt och 

förstöras omedelbart efter färdigställt arbete. Varken skolor eller lärare kommer att nämnas vid sina 

riktiga namn. Allt detta för att värna om deltagarnas identitet. 

 

4 Resultat 

Vi kommer i följande del att presentera det resultat som vi kommit fram till. Det gör vi genom att 

kategorisera våra frågeställningar. Innan vi går närmre in på resultatet kommer vi kort att presentera 

lärarna var för sig. Detta gör vi för att påvisa lärarnas pedagogiska bakgrund. 

 

4.1 Presentation av lärarna 

De fem lärare som vi intervjuat har alla varierande bakgrund vad gäller ålder, utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Vi kommer i texten att använda oss av kodnamn på lärarna, för att på bästa sätt 

värna om deras anonymitet. Lärarna benämns som Lisbeth, Maria, Karin, Amanda och Lilian. 

 

Lisbeth 

Lisbeth är 61 år gammal och har arbetat som lärare i 38 år. Hon gick sin lärarutbildning mellan 

1968 och 1971 och fick då en småskollärarexamen. Den utbildningen präglades av 

ljudningsmetoder och arbete i läseböcker. I början på 1990-talet gick Lisbeth en 
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Montessoriutbildning1. Hon berättar att den har inspirerat hennes undervisning i hög grad. Lisbeth 

har främst arbetat inom skolåren 1-3, men en omgång följde hon en och samma klass från skolår 1 

till skolår 6.  

 

Maria 

Maria är 36 år gammal och har arbetat som lärare i 13 år. Hon gick sin lärarutbildning mellan 1992 

och 1995 och fick då en grundskollärarexamen. Maria gick Lärarlyftet i fjol, då hon ville uppdatera 

sina didaktiska kunskaper i matematik och svenska. Maria har varit verksam som lärare inom skolår 

1-3 i fem år och arbetar nu som lärare i skolår 1. 

 

Karin 

Karin är 28 år gammal och verksam lärare i skolår 1. Hon gick lärarutbildningen mellan 2001 och 

2005, och tillhörde således den första kullen på det nya lärarprogrammet. Karin har från början en 

lärarexamen inom de senare skolåren, men har läst till kurser i matematik och svenska för att även 

bli behörig lärare för de tidigare skolåren. Karin har sammanlagt arbetat som lärare i fyra år inom 

skolår F-1.  

 

Amanda 

Amanda är 27 år gammal. Hon gick, liksom Karin, lärarutbildningen mellan 2001 och 2005, och 

fick då en lärarexamen inom de tidigare skolåren, med inriktningen Engelska. Amanda är inne på 

sitt femte år som verksam lärare och har arbetat två år inom skolår 1-3. Nu arbetar Amanda i skolår 

1, där hon delar mentorskapet med en annan lärare. Amanda är ansvarig för all läs- och 

skrivundervisning, medan den andra läraren ansvarar för matematiken.  

 

Lilian 

Lilian är 57 år gammal och arbetar i skolår 2 för tillfället. Hon gick sin lärarutbildning mellan 1971 

och 1973 och fick då en lågstadielärarexamen. Därefter har Lilian arbetat som lärare i grundskolan 

inom skolår 1-3. Under hennes utbildning låg fokus på enskilda bokstäver och ljudning. 

Bokstavsarbetet utgick från läseboken, och det uppträdde då i en viss ordning. LTG introducerades, 

som nämnts, i början av 1970-talet, och Lilian förklarade att introduktionen av LTG blev som ett 

avslut på hennes utbildning. 

 

                                                 
1 Lisbeth förklarar att man i Montessoripedagogiken utgår från elevernas nivå och anpassar undervisningen efter varje 
elevs unika förutsättningar. 
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4.2 Redovisning av resultat 

För att belysa vår första frågeställning ” hur kommer synsätten till uttryck i lärarnas beskrivningar 

av sin läs- och skrivundervisning” använder vi oss av två kategorier. Vår andra frågeställning ”vilka 

metoder leder lärarnas synsätt till” besvaras utifrån tre kategorier. Dessa kategorier uppkom under 

vår analys av vårt material och kan därmed sägas vara materialgenererande. Samtidigt är det viktigt 

att poängtera att kategorierna också kan förstås som aktualiseringar av vissa teman, som också finns 

beskrivna i vår bakgrund. I temana fann vi i sin tur gemensamma nämnare, som visade på ett visst 

synsätt, för samtliga lärare. De gemensamma nämnarna är påståenden som lärarna är överens om, 

och vi har funnit dessa i intervjuutskrifterna. Varje påstående används som en egen kategori. Vi 

utgår från de gemensamma nämnarna och går sedan in på olikheter som vi funnit i lärarnas 

uttalanden. Vi anser att denna uppdelning är lämplig för att tydligt kunna få en överblick av lärarnas 

olika synsätt.   

 

Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera att majoriteten av lärarna inte kan sägas ha enbart ett 

syntetiskt eller ett analytiskt synsätt. Dock ser vi i dessa fall tendenser åt endera syntetiskt eller 

analytiskt synsätt. Detta framträder under våra kategorier, dock har vi valt att inte ta med begreppen 

syntetiskt och analytiskt i resultatet utan de begreppen kommer först in under resultatdiskussionen.  

Vi har i kategorierna haft som avsikt att sammankoppla lärarnas uppfattningar om läsning och 

skrivning med Lundberg (2005, 2008) och Libergs (1990, 1993/2006) tankar, vilka vi redogjort för i 

vår bakgrund. 

 

4.2.1 Hur kommer synsätten till uttryck i lärarnas beskrivningar av sin läs- och 

skrivundervisning? 

 

Kategori 1: Läsning och skrivning sker parallellt. 

Samtliga lärare menar, liksom Lundberg (2008) och Liberg (1990), att läs- och skrivundervisningen 

sker parallellt. När vi skriver att det sker parallellt, menar vi att läsning och skrivning genomförs 

sida vid sida. Däremot har vi under våra intervjuer märkt att läsningens och skrivningens relation 

till varandra kan uppfattas på olika sätt. Lärarna är av uppfattningen att eleverna oftast har lättare 

för att skriva, i alla fall till en början. Eleverna skriver från första dagen i skolår 1 och det kan 

handla om att skriva sitt eget namn, kortare sagor eller berättelser om sin familj. Samtliga lärare 

poängterar att det är av stor betydelse att alla elever skriver efter sin egen förmåga. Detta för att de 

ska få känna att de kan skriva.  
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Jag tycker det är bättre att barnen skriver någonting, än att de inte vågar skriva alls. 
De flesta har lättare för att skriva. Just att de då på något sätt hör ljuden i huvudet 
och skriver ned bokstaven. Det är många gånger lättare än att läsa ut ljuden 
(Amanda 27 år). 

 

Hur barn blir goda läsare respektive goda skribenter har lärarna olika uppfattningar om. Lilian och 

Lisbeth anser båda att vägen till läsningen går via skrivningen. Detta är något som även 

kännetecknar Libergs (1990) syn på läsning och skrivning. Då eleverna skriver från allra första 

början i skolan, faller det sig så att eleverna läser sin skrivna text. Lisbeth förklarar vidare att det 

kan vara så att eleverna bara skriver ner bokstäver, varpå hon frågar om de kan läsa upp denna text 

för henne. Karin däremot är av åsikten att barn bäst lär sig att läsa genom att läsa, och skriva genom 

att skriva. Ett sådant ställningstagande utmärker även Lundbergs (2008) syn på läsning och 

skrivning. Karin berättar vidare att de övar läsning i skolan genom daglig högläsning, ett pass med 

tyst läsning en gång i veckan samt läsläxa varje vecka. Vidare berättar Karin att de i 

skrivundervisningen brukar ha ”skrivarverkstad” där eleverna tränas på att skriva. Hon poängterar 

att det är av stor betydelse att alla elever skriver någonting, vilket kan innebära att vissa elever bara 

skriver av en text på tavlan. Huvudsaken är att de lär sig forma bokstäverna. Amanda är av 

uppfattningen att det inte generellt går att säga hur barn bäst lär sig att läsa och skriva. Enligt henne 

är det ytterst individuellt. Maria anser att elever lär sig att läsa genom att både läsa och skriva, och 

skriva genom att både skriva och läsa. Enligt henne hänger läsningen och skrivningen ihop. 

 

Genom att läsa skriven text ser man hur ord och meningar ska skrivas, att det är 
mellanrum mellan orden, punkter, stor bokstav och så vidare (Maria 36 år). 

  

Samtliga lärare betonar vikten av att elever får skriva efter sin egen förmåga. Även Liberg 

(1993/2006) poängterar att alla barn ska få känna att de kan skriva, oavsett om de behärskar 

bokstäverna fullt ut i början av sin skrivutveckling.  

 

Vi kan konstatera att i denna kategori skiljer sig lärarnas synsätt åt vad gäller syntetiskt och 

analytiskt. Karins synsätt tolkar vi som syntetiskt. Medan vi tolkar Lisbeth och Lilians synsätt som 

analytiska. Amanda och Marias synsätt ligger någonstans mittemellan det syntetiska och det 

analytiska.  

 

Kategori 2: Avkodning är en förutsättning för att kunna läsa.  

Alla lärare är av åsikten att avkodning är en förutsättning för att kunna läsa. Sättet att se på hur 

eleverna bäst lär sig att avkoda, det vill säga var läs- och skrivundervisningen tar sin utgångspunkt 

i, skiljer sig åt mellan lärarna. Lisbeth och Karin tar sin utgångspunkt i enskilda bokstäver, medan 
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Lilian och Maria grundar sin läs- och skrivundervisning i hela ord. Amanda däremot poängterar att 

läsundervisningen utgår från helord, men att de i skrivundervisningen inriktar sig på bokstäverna 

var för sig. Detta kan jämföras med de olika uppfattningar vi funnit hos Lundberg (2005) och 

Liberg (1993/2006). Lundberg förespråkar att undervisningens utgångsläge ska vara enskilda 

bokstäver, medan Liberg förordar att undervisningen ska utgå från meningsfulla helord. Samtliga 

lärare jobbar med de enskilda bokstäverna, men det är utgångspunkten som skiljer dem åt. De lärare 

som utgår från enskilda bokstäver, presenterar bokstäverna var för sig för eleverna. Därefter bildar 

de ord tillsammans som börjar, slutar eller innehåller den specifika bokstaven.  

 

Vi har en bokstav i veckan än så länge och då ska de en dag ta med sig något 
hemifrån på den bokstaven. Sen går de efter ett schema. Jobbar vi med ”O” så 
jobbar vi med ”O” i den här Stjärnsvenskan2, sen gör de bokstaven med trolldeg och 
sen skriver de bokstaven på tavlan. De tar även tidningar och klipper ut de saker som 
börjar på bokstaven eller har bokstaven i sig (Karin 28 år).  

 

De lärare som istället utgår från helord gör tvärtom. Maria berättar att hon aldrig i förväg talar om 

för eleverna vilken bokstav de ska arbeta med. Hon ger eleverna olika ord som innehåller den tänkta 

bokstaven och då får eleverna försöka lista ut vad det är för bokstav de ska jobba med. Därefter 

jobbar de vidare med den specifika bokstaven. Lilian berättar hur hon arbetar:  

 

Vi går inte igenom en bokstav i taget, utan alla på en gång. Det gäller att få se 
bokstäver i så många sammanhang som möjligt. Vi har exempelvis jobbat med 
barnens namn. Vi analyserade namnen, pratade om hur många bokstäver som fanns 
och vilken bokstav som var vanligast. Därefter gjorde vi ett diagram över detta 
(Lilian 57 år). 

 

I sin läs- och skrivundervisning utgår Lilian alltså från hela ord, som hon tillsammans med eleverna 

analyserar och bryter ner till enskilda bokstäver. 

 

Det är i kategorierna, som lärarnas synsätt kommer till uttryck. Innehållet i kategorierna visar 

tydligt på ett visst synsätt - syntetiskt eller analytiskt. Vi menar att lärarnas synsätt kommer till 

uttryck när de berättar hur de tror att barn lär sig att läsa och skriva. Anser läraren att ett barn lär sig 

läsa genom att läsa, och skriva genom att skriva, tyder det på ett syntetiskt synsätt enligt oss. Om 

man som lärare däremot anser att barn lär sig läsa genom att skriva, och skriva genom att läsa tyder 

detta enligt oss på ett analytiskt synsätt. Vad läraren väljer att utgå från i sin läs- och 

skrivundervisning visar även på ett visst synsätt. Är utgångspunkten enskilda bokstäver tyder detta 

på ett syntetiskt synsätt enligt oss. Är utgångspunkten hela ord menar vi att synsättet hos läraren är 

                                                 
2 Karin berättar att Stjärnsvenska är ett arbetsmaterial, som består av nivågrupperade läseböcker, för skolår F-6.  
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analytiskt, i det avseendet. Inom dessa kategorier skiljer sig lärarnas synsätt åt. Lisbeth och Karins 

synsätt tolkar vi som syntetiska. De övriga lärarna, Lilian, Amanda och Maria, anser vi har ett 

analytiskt synsätt under denna kategori. 

 

4.2.2 Vilka metoder leder lärarnas synsätt till?  

 

Kategori 1: Kiwimaterialet används i läsundervisningen. 

Samtliga lärare har berättat att de använder Kiwimaterialet i sin undervisning. De förklarar att 

Kiwimaterialet består av ett antal nivågrupperade småböcker, och till vissa av böckerna hör en så 

kallad storbok. Att på detta sätt arbeta med en storbok kan liknas vid Björk och Libergs (1999) 

beskrivning av storboksmetodiken. Björk och Liberg nämner också arbete med nivågrupperade 

småböcker, som hör till storboken. Dessa används i den självständiga fasen, som är den tredje och 

sista arbetsfasen i storboksmetodiken. Undervisningen hos flera av lärarna präglas av Kiwimetoden, 

och detta kan se ut på olika sätt. Amanda säger att hon arbetar fullt ut med Kiwimetoden i 

läsundervisningen. Hon menar att eleverna ska läsa utifrån hela ord, bilder och att de tidigt ska 

känna sig som duktiga läsare. Karin och Lilian vill arbeta nivåindelat och har av den anledningen 

tagit in Kiwimaterialet i sin undervisning. Hos Lisbeth är Kiwimaterialet endast en liten del i den 

nivågrupperade undervisningen. Hela hennes undervisning bygger på Montessoripedagogiken, där 

grundtanken är att allt lärande ska utgå från elevernas egen nivå. Maria säger att hon också arbetar 

nivåindelat, men att hon inte då använder sig av Kiwimaterialet. Dock finns materialet tillgängligt 

för eleverna i klassrummet, men det används endast som extra läseböcker. 

 

Flera av lärarna använder sig av storböcker i sin läsundervisning. Arbetet med storböcker börjar 

oftast med en bildpromenad som eleverna gör tillsammans med läraren. Karin förklarade upplägget 

med bildpromenaden; läraren håller för texten med handen och ställer frågor till eleverna som de 

kan besvara genom att titta på bilderna. Lilian förklarar vidare hur det fortsatta arbetet med 

storboken går till: 

 

Man går noga in och tittar på vem som är författare, illustratör, vad förlaget heter. 
Sen läser man hela boken tillsammans och vid nästa tillfälle går man in mer på 
språket, ja citationstecken och sådant... stavning, ljudenliga ord (Lilian 57 år). 

 

Lärarnas beskrivning av bildpromenaden kan liknas vid Björk och Libergs (1999) redogörelse för 

upptäckarfasen, som är den första fasen i storboksmetodiken. Dock benämns inte arbetsgången som 

”bildpromenaden” hos Björk och Liberg, men vi finner ändå stora likheter mellan beskrivningarna. 
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Kategori 2: En stor del av skrivundervisningen sker gemensamt. 

Samtliga lärare arbetar med gemensam skrivning, men det sker i olika stor utsträckning. Gemensam 

skrivning är något som präglar Libergs (1993/2006) syn. Lilian säger att hennes läs- och 

skrivundervisning är inspirerad av LTG. Skrivundervisningen utgår från datorn som hjälpmedel och 

där skriver eleverna oftast två och två. Hon beskriver ett återkommande moment: 

 

I ettan när vi jobbade med närmiljön och djuren som finns här runtomkring tog vi 
reda på lite fakta. Vi läste exempelvis om ekorren. Sen när vi hade pratat klart, då 
hade vi någon eller ett par som stod som sekreterare vid datorn och då sa eleverna de 
faktasaker som de ville ha med, och så skrev de (Lilian 57 år). 

 

Maria berättar att dikteringar är ett stående inslag i hennes skrivundervisning. Enligt henne har 

dikteringar många funktioner. Eleverna får bland annat se hur bokstäverna formas, och att det ska 

vara stor bokstav i början av en mening. De tränar även skrivriktningen, från vänster till höger. Via 

dikteringarna lär eleverna sig att känna igen vissa ordbilder. Maria säger att syftet med ordbilderna 

är att eleverna ska få lättare för sig att skriva när de kan vissa ord utantill. Även Lisbeth berättar att 

dikteringar förekommer i hennes skrivundervisning. 

 

Man kan på blädderblock spåna ord. Tillsammans pratar vi om vilka ord som vi har 
fastnat för, och utifrån dessa kan vi sen göra meningar och sagor tillsammans 
(Lisbeth 61 år). 

 

Karin förklarar att den gemensamma skrivningen består av att eleverna skriver skoldagböcker. När 

de ska skriva i sina skoldagböcker, börjar klassen med att diskutera vad de har gjort den gångna 

veckan. Därefter formulerar eleverna meningar som Karin skriver upp på tavlan, varpå eleverna får 

skriva i sina dagböcker. Amanda berättar att klassen ofta producerar gemensamma texter. 

Exempelvis skriver de sagor och berättelser tillsammans, som sedan buntas ihop och blir en ”riktig” 

bok som eleverna kan läsa i. 

 

Kategori 3: Språklekar är ett återkommande moment i all läs- och skrivundervisning. 

Samtliga lärare använder någon form av språklekar i sin läs- och skrivundervisning. Hur 

språklekarna ser ut varierar dock. Lisbeth berättar att de i klassen arbetar mycket med rim och 

ramsor, vilket utgör en del av det enskilda bokstavsarbetet. Hon förklarar att ramsorna dels är till för 

att bekanta sig med bokstävernas uttal och form, dels är till för att känna språkets rytm och känsla. 

Språklekar utgör en viktig del i hennes undervisning. Eftersom undervisningen utgår från enskilda 

bokstäver handlar språklekarna om att bygga vidare på den specifika bokstaven.  
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Låt säga att vi håller på med B. Då kan det ju vara så att man pratar väldigt mycket 
om vad man äter på B. Man smakar på B, plockar blåbär och bakar. […] Vi kan gå 
ut till Månkemires3 ek och där hänga upp mängder med saker på B (Lisbeth 61 år).  
 

Karin beskriver arbetet med språklekar som något där eleverna ofta laborerar med bokstäver. 

Eleverna leker med ord genom att byta ut, sätta till eller ta bort bokstäver. Hon berättar att de brukar 

ha bokstavstema, och att de då arbetar med bokstäverna på ett praktiskt och lekfullt sätt. 

 

När vi har bokstavstema klär vi ut oss till häxan Alfabetia, och det finns en sagofé 
som heter Bokmalia som brukar komma. En dag hade häxan förstört alla djur i 
Bokmalias land och då behövde hon hjälp med att komma på nya djur. Första 
bokstaven hade försvunnit och då fick barnen dra bokstäver så att nya ”djur” 
bildades (Karin 28 år).  

 

Karin och Lisbeths arbete med språklekar påminner till stor del om Bornholmsmodellen, som har 

utarbetats av Lundberg (2007). De säger emellertid inte att de arbetar efter just Bornholmsmodellen. 

Även Lilian arbetar med språklekar, men det ser ut på ett annorlunda sätt då hon utgår från hela ord 

och analyserar dessa. Detta skiljer sig från Karin och Lisbeth, vilka istället utgår från enskilda 

bokstäver då de arbetar med språklekar. Lilian förklarar vidare hur de arbetar med språklekar: 

 

Vi analyserar orden, plockar och leker med bokstäver. Bokstavssnurran till exempel 
handlar om att kunna lyssna ut ljud. De som inte kan lär sig av varandra. Vi jobbar 
mycket med lottospel och memory. Det blir mycket lek och spel på den 
gemensamma tiden. När vi inte skriver gäller det att ösa ord och bokstäver. Det är 
särskilt viktigt att barnen ser att de här bokstäverna faktiskt betyder någonting 
(Lilian 57 år). 

 

Samtliga lärare berättar att de har mycket material i klassrummet som bygger på lek och laboration 

med språket. Materialet är alltid tillgängligt för eleverna att arbeta med. 

 

När vi redogjort för vårt resultat kan vi se att lärarnas synsätt på läsning och skrivning skiljer sig åt. 

Den enda läraren som vi kan fastställa har ett renodlat analytiskt synsätt är Lilian. De övriga lärarna 

anser vi har ett varierat synsätt, men vi kan se tendenser åt endera hållet. Karin och Lisbeth anser vi 

har ett synsätt som är mer åt det syntetiska. Maria och Amanda däremot har ett synsätt som kan 

tolkas mer åt det analytiska. Kategorierna visar att ingen lärare arbetar fullt ut med en metod i både 

läs- och skrivundervisningen. Däremot är hela Lilians undervisning inspirerad av LTG, vilket märks 

av i hennes analytiska synsätt. De övriga lärarna, som varierar metoder och arbetsmaterial, har 

också ett varierat synsätt. 

                                                 
3 Lisbeth förklarar att de, i bokstavsarbetet, brukar använda ett läromedel som heter Läslandet. I Läslandet får eleverna 
möta trollet Månkemire, som tar med dem på en resa bland bokstäver och ord. Lisbeth berättar att de byggt upp ett 
Läsland på skolan. Månkemires ek, exempelvis, står på skolgården.  
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5 Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring vår studie. Vi inleder med att resonera 

kring valet av metod och vad det fick för konsekvenser för vår undersökning. Vidare följer en 

resultatdiskussion, där vi kopplar resultatet till studiens syfte, våra frågeställningar samt den 

tidigare forskningen. Därefter ger vi förslag till framtida forskning, och avslutar examensarbetet 

med ett slutord. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Med tanke på vårt syfte samt våra frågeställningar känner vi oss tillfreds med valet av en kvalitativ 

forskningsansats. En lärares synsätt kan, enligt oss, förstås genom ett djupgående samtal där vi som 

intervjuare får tillgång till lärarens professionella tankar. Dock är vi medvetna om att vi inte kan dra 

några generella slutsatser om vad lärare i allmänhet har för synsätt när det gäller läsning och 

skrivning, eftersom vi har valt en kvalitativ forskningsansats. Detta hade varit intressant i sig, men 

vi anser att det nästintill är omöjligt att söka svar på det. Det går inte att ställa frågan ”vad har du för 

synsätt” och förvänta sig ett användbart svar, åtminstone inte i vår studie. Vi menar att ett synsätt 

framträder ur ett helhetsperspektiv, som fås genom samtalande. Av den anledningen valde vi den 

halvstrukturerade, kvalitativa forskningsintervjun för att kunna uppnå syftet med studien. Vår studie 

hade berikats om vi valt att komplettera intervjuunderlaget med observationer. Vi menar att det är 

skillnad på vad lärarna säger att de gör i klassrummet och vad de verkligen gör. Observationer hade 

i detta fall fungerat som bekräftelse. Men med hänvisning till de tidsramar som gällt för detta 

examensarbete, kände vi att tiden helt enkelt inte räckte till för både intervjuer och observationer. I 

vårt fall hade det inneburit minst fem observationstillfällen. Vi kan emellertid inte svara på om det 

endast hade räckt med ett observationstillfälle per lärare. Det krävs, enligt oss, flera 

observationstillfällen för att kunna konstatera ett synsätt. Det lärarna har berättat för oss om sin läs- 

och skrivundervisning kan sträcka sig över ett helt läsår.  

 

En styrka med vår studie är att vi medvetet valde att förlägga intervjuerna under en längre 

tidsperiod. Som följd av detta fick vi gott om tid till att reflektera över varje intervju, innan vi gick 

vidare till nästa. Möjligheten till reflektion innebar att vi efter varje intervju kom till insikt om 

ytterligare faktorer som kunde ha betydelse för undersökningen. En halvstrukturerad intervju går 

inte efter ett färdigt frågeformulär, varpå frågorna kan variera från gång till gång. Vi finner både 

för- och nackdelar med den halvstrukturerade intervjun. En av fördelarna med våra intervjuteman 

var att vi fick ett gott helhetsintryck av hur lärarna bedriver sin läs- och skrivundervisning. En 

nackdel kan vara att intervjuunderlagen skiljer sig åt. Att det skiljer sig åt beror på de frågor som 
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följer på lärarnas svar. Följdfrågorna beror på vad lärarna delger oss under intervjuerna. För att vår 

undersökning ska ha en så hög reliabilitet som möjligt, trots att den bygger på kvalitativa 

forskningsintervjuer, transkriberade vi intervjuerna tillsammans. Vi skrev även ut intervjuerna 

ordagrant för att minimera risken att vi lägger in våra egna värderingar i det utskrivna materialet.  

Då vi analyserade intervjuutskrifterna dök det upp vissa frågetecken som vi behövde reda ut. Dessa 

frågor fick vi besvarade genom ytterligare kontakt med de berörda lärarna. Vårt resultat har i och 

med detta fått en högre reliabilitet, då vi inte gjort antaganden om det vi känt oss osäkra på.  

Vi menar därför att vår studie är så pass pålitlig som den kan bli för att ha byggts på kvalitativa 

forskningsintervjuer. Vår undersökning är giltig, då det som var avsett att mätas har mätts. Vi fick 

fram det vi avsåg få fram i våra intervjuer, genom att använda oss av teman. De frågeställningar 

som vi formulerade inför undersökningen har vi därför fått besvarade. Därmed kan vi konstatera att 

vår studie innehar en hög validitet.  

 

Att använda oss av bandspelare under intervjuerna gav oss både positiva och negativa erfarenheter. 

Vi hade möjligheten att återgå till samtalssituationen, såsom den begav sig. Om vi enbart hade 

antecknat under intervjuerna hade vi riskerat att missa viktiga uttalanden, som vi i efterhand hade 

behövt för att säkerställa resultatet. Att hela tiden föra anteckningar tror vi hade blivit ett störande 

moment för båda parter. Vi hade dock en lärare som valde bort bandspelaren. Denna intervju 

kändes en aning mer avslappnad än de övriga. Vi tror att detta beror på bandspelaren. Bandspelaren 

medförde en viss spänning, då den skulle sättas på och stängas av. På grund av detta fick inte 

intervjuerna en naturlig inledning samt ett naturligt avslut. Det här fick som följd att det alltid tog 

en stund innan bandspelaren glömdes bort och samtalen kunde flyta på av sig själva. Inspelade 

intervjuer bör transkriberas, vilket i vårt fall var oerhört tidskrävande. Vi valde att transkribera 

intervjuerna ordagrant, och vi hade inte räknat med att detta skulle ta så lång tid som det gjorde. 

Men då vi utförde intervjuerna i ett relativt tidigt skede, ledde det inte till några större 

omstruktureringar av vårt tidsschema.   

 

Vår urvalsgrupp visade sig ha en spridning vad gäller ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Detta var inte något vi kunde styra över då lärarna valdes ut slumpmässigt. Men i efterhand är vi 

tacksamma för att vi fick den variation vi fick.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I vår studie har vi utgått från Hjälmes (1999) avhandling, där hon i sin undersökning av 

forskningsdebatten funnit två poler. Dessa poler utgörs av ett syntetiskt respektive ett analytiskt 
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synsätt. De olika synsätten kommer vi i följande diskussionsdel att applicera på lärarna. Med tanke 

på de kategorier som vi använt oss av under resultatdelen, skiljer sig lärarnas synsätt åt beroende på 

kategori. Vi menar att de flesta av lärarna inte kan sägas ha ett rent syntetiskt eller analytiskt 

synsätt, och det är dessa synsätt som vi har undersökt. Vi anser att lärarna kan ha ett syntetiskt 

synsätt under en kategori, men ett analytiskt synsätt under en annan kategori. Lisbeth och Karins 

beskrivningar menar vi har inslag av både ett syntetiskt och analytiskt synsätt. Vi ser dock att de 

lutar mer åt det syntetiska synsättet i läs- och skrivundervisningen. Maria och Amanda har också ett 

varierat synsätt, men hos dem ser vi tendenser åt det analytiska hållet. Lilian är den enda läraren 

som vi menar har ett analytiskt synsätt.  

 

5.2.1 Hur kommer synsätten till uttryck i lärarnas beskrivningar av sin läs- och 

skrivundervisning?  

 

Under resultatet har vi redogjort för lärarnas beskrivningar av sin läs- och skrivundervisning. Det är 

i kategorierna, under vår första frågeställning, som lärarnas synsätt kommer till uttryck. Innehållet i 

kategorierna visar tydligt på ett visst synsätt - syntetiskt eller analytiskt. Samtliga lärare har 

understrukit att läsning och skrivning sker parallellt. Vi har dock noterat under våra intervjuer att 

lärarna talar om läsning och skrivning som om de vore två separata praktiker. Merparten av lärarna 

beskrev läsundervisningen först, och vi fick aktivt ställa frågor om skrivundervisningen för att 

komma in på det området. Vi kan koppla detta till Lundbergs (2005, 2008) sätt att se på läsning och 

skrivning, då han skiljer på dessa. Han menar emellertid att läs- och skrivundervisningen sker 

jämsides, men att man inte kan bli en god skribent förrän läsningen är automatiserad. Det 

sistnämnda strider främst mot Lisbeth och Lilians synsätt, då de anser att man lär sig läsa genom att 

skriva. De övriga lärarna gav aldrig uttryck för att läsningen skulle föregå skrivningen. I det 

avseendet kan ingen av lärarnas synsätt kopplas till Lundberg (2008). Såsom lärarna förklarar hur 

läsning och skrivning står i relation till varandra visar tydligt på att det finns olika uppfattningar om 

den relationen. De skilda uppfattningarna finner vi även hos Lundberg och Liberg (1990). Karin 

hyser samma åsikt som Lundberg angående läsningens och skrivningens koppling till varandra. 

Detta tyder på ett syntetiskt synsätt. Lilian och Lisbeths uttalanden däremot passar in på Libergs sätt 

att se på läsning och skrivning, vilket tyder på ett analytiskt synsätt. Vi finner Maria och Amandas 

ställningstaganden någonstans mittemellan det syntetiska och det analytiska synsättet. Detta visar 

tecken på att man inte behöver vara åt endera det syntetiska eller analytiska hållet. Det finns alltså 

inte en ”rätt” väg till att bli en god läsare och skribent, eftersom både lärarna och forskarna har olika 

åsikter om detta.  
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Vi poängterade i bakgrunden att utgångspunkten skiljer sig åt mellan det syntetiska och analytiska 

synsättet. Lärarnas beskrivningar visar också på att olika synsätt ligger till grund för 

undervisningens utgångspunkt. Grundar sig undervisningen på enskilda bokstäver, tyder detta på ett 

syntetiskt synsätt. Ett sådant synsätt finner vi hos Lundberg (2005), samt hos lärarna Lisbeth och 

Karin. Det analytiska synsättet, som tar sin utgångspunkt i hela ord, ser vi hos Liberg (1993/2006) 

samt hos lärarna Maria, Lilian och Amanda.  

 

Det vi nu diskuterat kring går att finna under de två kategorier, som delade in vår första 

frågeställning. En av anledningarna till att just dessa kategorier användes är för att de tydligt visar 

på ett visst synsätt. Lisbeth tolkar vi som analytisk under kategori ett, och syntetisk under kategori 

två. Karin har ett syntetiskt synsätt enligt båda kategorierna. Lilians synsätt är istället analytiskt 

enligt båda kategorierna. Amanda och Maria, vilka befann sig mellan det syntetiska och analytiska 

synsätten i kategori ett, är istället helt analytiska under kategori två. Flertalet av lärarna är alltså inte 

konsekvent syntetiska eller analytiska.   

 

Kategori 1: Läsning och skrivning sker parallellt. 
 
            
 
 
Karin   Amanda   Lisbeth 
   Maria   Lilian  

 

 

 
Kategori 2: Avkodning är en förutsättning för att kunna läsa. 
 
            
 
 
Lisbeth      Lilian 
Karin      Amanda 

     Maria 
 

Dessa bilder är till för att tydliggöra hur synsätten varierar hos lärarna, i de två kategorierna under 

vår första frågeställning. 

 

Syntetisk Analytisk  
 

Syntetisk Analytisk  
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5.2.2 Vilka metoder leder lärarnas synsätt till? 

Ovan har vi konstaterat huruvida lärarna har ett syntetiskt eller analytiskt synsätt. Ett visst synsätt 

leder till en viss metod, samtidigt som det är i metoden man kan ana ett visst synsätt. Vi inleder med 

att än en gång konstatera respektive lärares synsätt, för att sedan gå in på vilka metoder deras 

synsätt lett till. Slutligen för vi en diskussion kring hur vi i deras metodval kan utröna ett syntetiskt 

eller analytiskt synsätt.  

 

Lisbeth, som vi anser har ett varierat synsätt men med tydliga tendenser åt det syntetiska hållet, 

arbetar inte efter någon särskild metod. Lisbeth använder sig dock av material från Kiwimetoden, 

dit en storbok hör till, och hon har inspirerats av LTG vad gäller arbetet med dikteringar. Detta 

tyder på att hon till viss del har ett analytiskt tänk. Lisbeth använder emellertid språklekar i sin 

undervisning, vilka påminner om Bornholmsmodellens språklekar. Detta är ett viktigt och ständigt 

återkommande moment i hennes undervisning, vilket tyder på ett mer syntetiskt synsätt.   

 

Marias synsätt har vi tolkat som en variation mellan det syntetiska och det analytiska, men det 

analytiska synsättet dominerar. Maria använder inte heller någon specifik metod, men dikteringar 

med tillhörande ordbilder, förekommer ideligen. Dikteringar är ett centralt inslag i den analytiska 

metoden LTG. I Marias undervisning figurerar material som bygger på olika språklekar, som liknar 

de som Lundberg (2007) förespråkar. Detta material fungerar mer som extra hjälpmedel för 

eleverna. 

 

Det synsätt vi funnit hos Karin har inslag av både det syntetiska och det analytiska synsättet, men 

det syntetiska synsättet är mest påtagligt. Karin använder sig av Kiwimaterialet i sin 

läsundervisning, men hon använder inte Kiwimetoden fullt ut. Som vi nämnt kan man i 

Kiwimetoden arbeta efter en storbok, där bildpromenader står i centrum. Detta är något Karin 

brukar göra tillsammans med sina elever. Gemensam skrivning, som bygger på ett analytiskt 

synsätt, är något som förekommer i Karins undervisning, men inte i någon stor utsträckning. Såsom 

Karin beskriver sitt arbete med språklekar, där fokus från början ligger på enskilda bokstäver, finner 

vi hennes synsätt mest som syntetiskt.  

 

Amanda har ett varierat synsätt, men som drar åt det analytiska hållet. Amanda är den enda av 

lärarna som arbetar fullt ut med Kiwimetoden i läsundervisningen. Vidare har hon förtäljt att 

eleverna i klassen ofta producerar gemensamma texter. Precis som Maria har Amanda plockat in 
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material, som kan användas för att leka med språket, i sin undervisning. Materialet fungerar på 

samma sätt hos både Amanda och Maria, det vill säga som extra hjälpmedel. 

 

Lilian är den enda av lärarna som vi menar har ett renodlat analytiskt synsätt. Hennes arbetssätt har 

fullt ut inspirerats av LTG, vilket uttryckligen visar på ett analytiskt synsätt på läsning och 

skrivning. Lilian använder sig av Kiwimaterial, där en storbok ingår. Bildpromenader är därför ofta 

förekommande i undervisningen. Hela Lilians skrivundervisning sker gemensamt. En eller två 

elever får vara sekreterare, och de skriver då ner sådant som klassen gemensamt kommit fram till. 

Lilian använder sig också av språklekar, men inte på samma sätt som de övriga. Språklekarna utgår 

från hela ord, precis som resten av hennes läs- och skrivundervisning. Detta arbetssätt skiljer sig 

från Bornholmsmodellens arbete med språklekar. Lilian utgår från hela ord, istället för enskilda 

bokstäver. Vi anser att det vittnar om ett mer analytiskt synsätt. 

 

Vi kan konstatera att ingen lärare arbetar fullt ut med en metod i både läs- och skrivundervisningen. 

Dock är hela Lilians undervisning inspirerad av LTG, vilket märks av i hennes analytiska synsätt. 

De övriga lärarna, som varierar metoder och material, har också ett varierat synsätt. 

 

Sammanställning av synsätten 
 
            
 

 
Lisbeth  Maria  Lilian 
Karin  Amanda 

 

Denna bild visar tydligt att merparten av lärarna inte kan sägas ha ett renodlat syntetiskt eller 

analytiskt synsätt.   

 

5.2.3 Avslutande reflektioner 

I Hjälmes (1999) avhandling har vi lagt märke till att ett synsätt antingen ses som syntetiskt eller 

analytiskt. Detta står i kontrast till vårt resultat, där de intervjuade lärarna befinner sig någonstans 

mellan ett syntetiskt och analytiskt synsätt. Vi har diskuterat kring vad skillnaden beror på. Lärarna 

i vår urvalsgrupp visade sig ha olika bakgrund vad gäller utbildning, ålder och erfarenhet av 

läraryrket. Vi uppfattar dessa faktorer som betydelsefulla för vilket synsätt lärarna har på läsning 

och skrivning. I slutet av Lilians utbildning introducerades LTG, som kom att bli hennes stora 

inspirationskälla. Detta har vi tydligt märkt av i hennes analytiska synsätt. Lilian hänvisar till sin 

Syntetisk Analytisk  
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erfarenhet då hon bestämt hävdar att hennes arbetssätt fungerar. Hon menar alltså att barn lär sig att 

läsa genom att skriva. Vi fascineras av Lilians beslutsamhet vad gäller hennes läs- och 

skrivundervisning. Vi uppfattar att Maria, som gick sin lärarutbildning i början av 1990-talet, har 

influerats av Libergs syn på läsning och skrivning. Libergs avhandling publicerades 1990, och 

Maria berättade att de i utbildningen läste denna. Vidare förklarar hon att hennes tankegångar vad 

gäller läsning och skrivning, blev bekräftade när hon läste Libergs avhandling. Amanda och Karin 

tillhörde den första kullen på det nya lärarprogrammet. Av den anledningen har de inte varit 

verksamma i lika stor utsträckning, som de övriga. Det tog oss längre tid att fastställa Amanda och 

Karins synsätt, till skillnad från exempelvis Lilian. Hos henne framgår det analytiska synsättet i allt 

hon säger. Vi är inte förvånade över att Amanda och Karins synsätt inte var lika uppenbara som 

Lilians. Det är rimligt att anta att läraryrket är ett yrke, där det tar tid att hitta sitt unika arbetssätt. 

Lisbeth, som har jobbat längst av de intervjuade lärarna, har även hon en stark tro på hur barn lär 

sig att läsa och skriva. I likhet med Lilian spelar Lisbeths långa arbetslivserfarenhet in, då hon 

under åren insett vad som fungerar och inte fungerar i hennes läs- och skrivundervisning. 

 

5.3 Förslag till framtida forskning 

Vi har fått våra frågeställningar besvarade, men flera tankar har väckts under arbetets gång. 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning som vi gjort, men i större 

omfattning. Med det menar vi att underlaget bygger på fler intervjuer samt att intervjuerna 

kompletteras med observationer. På så sätt skulle forskarna kunna undersöka huruvida lärarnas 

uttalanden om deras läs- och skrivundervisning verkligen överensstämmer med hur de i själva 

verket bedriver sin undervisning. Med andra ord, motsvarar lärarnas synsätt deras arbetssätt? Detta 

är något som vi själva har funderat över under studiens gång. Vidare anser vi att det skulle vara av 

intresse att undersöka hur elevers läs- och skrivsvårigheter påverkar lärarnas val av arbetsmetoder. 

Vi valde att inte gå in på läs- och skrivsvårigheter i vår studie, då vi anser att detta bör belysas i en 

egen undersökning. 

  

5.4 Slutord 

Det har varit intressant och lärorikt att undersöka lärares synsätt på läsning och skrivning. Under 

intervjuerna har vi fått ta del av så mycket mer än vad vi har redogjort för under resultatdelen. Där 

har vi enbart presenterat sådant, som varit angeläget i förhållande till vårt syfte. Lärarna har gett oss 

goda råd som vi kommer att ha nytta av i vårt blivande yrke. Vi har även blivit inspirerade av deras 

arbetssätt, såsom de har beskrivits för oss. Utifrån lärarnas beskrivningar känner vi att vi fått en 

grund att bygga vidare vår egen läs- och skrivundervisning på. Avslutningsvis vill vi tacka de lärare 
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som ställde upp och lät sig intervjuas av oss. Ni har haft en betydande roll i vårt examensarbete och 

har kommit att bli en viktig inspirationskälla för oss. 



 
 

40 
 

6 Referenslista   

 

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.) (2003): Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 

 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (1999): Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Fridolfsson, Inger (2008): Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos.  

  

Hjälme, Anita (1999): Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk kontrovers. 

Solna: Ekelunds Förlag AB. 

 

Holme, Magne Idar & Solvang, Krohn Bernt (1991/1997): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Höien Torleiv & Lundberg, Ingvar (1999): Dyslexi - från teori till praktik. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Skolverket (2009): Kursplan i svenska för grundskolan. Stockholm: Skolverket. [Kan hämtas från 

http://www.skolverket.se].  

 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Leimar, Ulrika (1976): Läsning på talets grund. Lund: Gleerups. 

 

Liberg, Caroline (1990): Learning to read and write (Reports from Uppsala University Lin- 

guistics, 20). Akademisk avhandling. Uppsala: Uppsala university, Department of Linguistics. 

 

Liberg, Caroline (1993/2006): Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. 

Stockholm: Skolverket.  



 
 

41 
 

 

Lundberg, Ingvar (1984): Språk och läsning. Malmö: Liber AB. 

 

Lundberg, Ingvar (2005): God läsutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Lundberg, Ingvar (2007): Bornholmsmodellen – vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass. 

Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

Lundberg, Ingvar (2008): God skrivutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Längsjö, Eva & Nilsson, Ingegärd (2005): Att möta och erövra skriftspråket – om läs- och 

skrivlärande förr och nu. Lund: Studentlitteratur.  

 

Repstad, Pål (2007): Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2003): Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.tenk.fi/hymy/files/Ruotsin_ohje_1990.pdf (Hämtad 2009-09-10). 

 

Witting, Maja (1985): Metod för läs- och skrivinlärning. Solna: Ekelunds Förlag AB.



 

 

Bilaga 1 

 

 

Hej, 

 

Vi är två blivande lärare, Miia Karppinen och Susanna Andrén, som läser vår sista termin på 

lärarprogrammet på Örebro universitet. I januari tar vi examen och blir då lärare i svenska 

för de tidigare åren. 

 

Under höstterminen skriver vi vårt examensarbete och vårt syfte är att undersöka 

verksamma lärares synsätt på läsning och skrivning i de tidiga skolåren.  

Nu vänder vi oss till Er skola och hoppas att ni kan hjälpa oss med vårt examensarbete. De 

skolor som vi kontaktar har blivit slumpmässigt utvalda. Vi skulle vilja komma i kontakt med 

en lärare som jobbar inom skolåren 1-2, för att genomföra en intervju rörande hur läraren 

arbetar med läsning och skrivning.  

 

Intervjun är tänkt att genomföras under oktober månad, alternativt i början av november. Vi 

kan självklart anpassa oss efter lärarens önskemål. Vi beräknar att intervjun kommer att ta 

ungefär en timme. Vår förhoppning är att intervjun ska bli mer som ett öppet samtal mellan 

oss om läs- och skrivundervisning där vi får ta del av lärarens erfarenheter. 

 

Vi är tacksamma för svar så fort som möjligt. Vid eventuella frågor, är ni välkomna att 

kontakta oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Miia Karppinen & Susanna Andrén 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuunderlag 

 

Arbetslivserfarenhet 

• Ålder? 

• Arbetat hur länge som lärare? 

• Arbetat hur länge inom skolår 1-3? 

• Gick lärarutbildningen? 

• Gått någon fortbildning? 

 

Inspiration 

• Vad inspirerar din läs- och skrivundervisning? 

 

Arbetsmetoder/arbetssätt 

• Vilka används? 

• Används metoderna fullt ut? 

 

Visioner & mål med läs- och skrivundervisningen 

• Ditt mål med läs- och skrivundervisningen? 

• Lokala arbetsplaner? 

 

Arbetet med läsning och skrivning 

• Uppstart i skolår 1? 

• Läsning/skrivning, sker det parallellt? Avkodning/läsförståelse, prioriteras något? 

 

Arbetsmaterial 

• Vad används? 

• Hur används materialet? 

 


