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Sammanfattning  

Studiens syfte var att utifrån ett socialinteraktionistiskt respektive individualpsykologiskt 

perspektiv, diskutera faktorer som påverkar framgångsrik läs- och skrivundervisning i skolans 

tidigare år. Detta resulterade i tre frågeställningar. 

 Hur arbetar läraren med läs- och skrivlärande i klassen? 

 Vad menar läraren påverkar en lyckad läsundervisning? 

 Vad innebär det, utifrån lärarens perspektiv att lyckas med läs- och skrivundervisning? 

 

Utifrån detta ansågs en kvalitativ metod bäst lämpad, därmed valdes att genomföra två 

intervjuer med en lärare inom skolans tidigare år. Utöver detta genomfördes två observationer 

i dennes klassrum. 

Studien visar att ett socialinteraktionistiskt perspektiv är det övervägande perspektiv som 

används. Ett läs- och skrivlärande som framförallt bygger på interaktion och kommunikation 

är en av framgångsfaktorerna. En annan framgångsfaktor handlar om att eleven ska få ett 

helhetsperspektiv där denne upplever delaktighet samt meningsfullhet i sitt lärande. 

Klassrumsmiljön eller möbleringen är även en viktig faktor för att skapa förutsättningar för att 

interaktionen och kommunikationen ska fungera. Ett klassrum möblerat i grupper där eleverna 

sitter så de ser varandra inbjuder till interaktion och kommunikation. Individuell utveckling är 

ytterligare en framgångsfaktor som innebär att varje elevs utveckling sker på dennes nivå, inte 

för hög eller för låg. I studien framkom även att inslag av det individualpsykologiska 

perspektivet används när eleverna ska lära sig bokstävernas former och uttal. Detta sker med 

en systematiskt lärarstyrd undervisning.  

 

Nyckelord 

Läs- och skrivlärande, socialinteraktionistiskt perspektiv, individualpsykologiskt perspektiv. 
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1. Inledning 

Återkommande i massmedial debatt är Jan Björklunds myntade uttryck flumskola. Media 

framställer skolan som en plats utan ordning och reda där eleverna tvingas till utbildning i 

röriga klassrum. Politiskt sker en debatt där ena sidan vill att skolundervisningen ska ske 

systematiskt med utgångspunkt från läraren och med mer disciplin medan den andra sidan vill 

ha ett klassrum där eleverna ska bli mer delaktiga och kunna vara med och påverka sin 

undervisning. Under min lärarutbildning har jag som lärarstuderande många gånger tänkt 

tankar som, hur jag ska göra, hur jag ska leva upp till de krav som kommer att ställas på mig, 

vad kännetecknar en bra lärare och hur gör en lärare som lyckas. Jag anser att läs- och 

skrivkunskaperna öppnar dörrar för elevernas fortsatta lärande och är av största vikt för att 

eleverna ska kunna tillägna sig kunskap och därför har jag valt att undersöka en lärare med 

särskilt intresse för dennes arbete med läs- och skrivundervisning. 

Läs- och skrivkunnigheten har en avgörande betydelse inom all undervisning. I effektiv läs- och 

skrivundervisning läggs tonvikten på läsglädje och på att eleverna får använda texter av olika slag. 

Det är lärarens roll att ge eleverna de möjligheter och det stöd de behöver för att kunna utvecklas 

till hängivna och kompetenta läsare med gott självförtroende. (Johanesson Vasberg 2001, s. 8) 

Under en av lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildningar har jag kommit i kontakt 

med en lärare, som av många kollegor uppfattas som framgångsrik inom läs- och 

skrivundervisningen. Till och med lite väl ambitiös enligt några. Kommentarer som: - Ska 

man verkligen lägga ner så mycket energi på barnen? cirkulerade bland kollegorna. Det var 

tydligt att lärarna hade olika ambitionsnivå och till detta olika syn på pedagogik. Detta leder 

mig in på vad som påverkar framgångsrik läs- och skrivundervisning i skolans tidigare år. 

Idag finns två framstående perspektiv inom läs- och skrivundervisningen, det 

socialinteraktionistiska samt det individualpsykologiska perspektivet och jag avser i min 

studie att diskutera utifrån dessa perspektiv faktorer som påverkar framgångsrik läs- och 

skrivundervisning i skolans tidigare år. 

För att utifrån det socialinteraktionistiska respektive det individualpsykologiska perspektivet 

finna faktorer som påverkar framgångsrik läs- och skrivundervisning i skolans tidigare år har 

jag valt att använda mig av det kvalitativa perspektivet. Avsikten är att utifrån intervjuer och 

klassrumsstudier jämföra en lärares sätt att arbeta med relevant forskningsteori.  

Uppsatsen är skriven i två skeenden. I det första skeendet var vi två uppsatsskrivare. Detta 

innebär att vi var två studenter som utförde intervjudelen.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är, att utifrån ett socialinteraktionistiskt respektive individualpsykologiskt 

perspektiv, diskutera faktorer som påverkar framgångsrik läs- och skrivundervisning i skolans 

tidigare år. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar läraren med läs- och skrivlärande i klassen? 

 Vad menar läraren påverkar en lyckad läsundervisning? 

 Vad innebär det, utifrån lärarens perspektiv att lyckas med läs- och skrivundervisning? 

 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 

Centrala begrepp såsom lärande och inlärning används genomgående i studien och jag har i 

studien valt att behålla begreppens olika definitioner då de olika perspektiven har olika syn på 

vad lärande är.  

Genomgående i studien väljer jag att benämna läraren som både läraren och respondenten för 

att få en större variation och minimera upprepningar.  

 

 

. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Jag har valt att dela upp den teoretiska bakgrunden i två huvudavsnitt. Det första avsnittet 

behandlar perspektiv på lärande. Det andra avsnittet beskriver två forskningsperspektiv som 

idag dominerar inom skolvärlden gällande läran om hur barn lär sig läsa och skriva.   

 

2.1 Perspektiv på lärande 

I detta kapitel presenterar jag tre vetenskapliga perspektiv på lärande. Det första perspektivet 

beskriver lärande utifrån den behavioristiska synen. Det andra perspektivet utifrån en 

kognitivistisk syn och det tredje perspektivet uifrån en sociokulturell syn. Perspektiven ligger 

till grund för det individualpsykologiska- och socialinteraktionistiska perspektiven som 

beskriver synsätt på hur barn lär sig läsa och skriva.  

 

2.1.1 Behavioristiskt perspektiv 

Beteendespykologin även kallad behaviorismen grundades av John Watson 1913. Watson 

valde att rikta sin teori mot det mänskliga beteendet och skiljde på inre aspekter såsom 

medvetande och själ. Han menade att de inre aspekterna var allt för svåra att utforska på ett 

objektivt sätt, medan det mänskliga beteendet var direkt observerbart. Beteendepsykologins 

syfte blev att utforska bestämda samband som kunde finnas mellan en påverkan (Stimulus) 

och det beteende som svarar på påverkan (Respons). Watson ansåg att allt mänskligt beteende 

kan förklaras med den klassiska betingningen. Den klassiska betingningen vilken Ivan P 

Pavlov förklarar med utgångspunkt, att alla djur och människor äger en medfödd 

handlingsberedskap, det vill säga att påverkningar utlöser bestämda beteenden. Watson ansåg 

att människan är född med en uppsättning ärftliga beteenderepertoarer, såsom att vi nyser om 

näsan irriteras, och han menar att alla andra beteenden bygger på ett inlärt beteende från 

miljön eller omgivningen (Jerlang m.fl, 2006). 

Burrhus Fredric Skinner blev en viktig representant för en ”radikal” behaviorism. Han i sin tur 

lägger tyngdpunkten på stimuli och reaktioner och framförallt på betydelsen av förstärkning 

det vill säga belöning. Han till skillnad från Watson söker inga fysiologiska förklaringar. 

Skinners teori bygger på att våra handlingar i samspel med omgivningen, är grunden till att 

människan utvecklar sig och erövrar erfarenheter såsom tillexempel språket. Skinner 

undersökte också konsekvensens betydelse för utveckling och menar att när en positiv 

förstärkare (belöning) tillförs ökar sannolikheten att beteendet upprepas, däremot om en 
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negativ förstärkare (straff) tillförs minskas sannolikheten för att beteendet upprepas (Jerlang, 

2006). Författaren beskriver att Skinner också forskade i hur förstärkningen kan bli mest 

effektiv. Skinner delar in förstärkningen i två grupper, en kontinuerlig och en periodisk. Den 

kontinuerliga förstärkningen sker vid varje gång beteendet utfördes. Den periodiska 

förstärkningen sker tillexempel var 5:e gång eller i en oregelbunden ordning. Den mest 

effektiva förstärkningen har visat sig vara den sistnämna formen, det vill säga förstärkning i 

oregelbunden ordning. Skinners teori är direkt materialisk, alla beteenden styrs av 

påverkningar från den yttre världen. Han menar att beteendet aldrig styrs av medvetandet. 

Människans huvudmål är att förbättra sitt liv och han sätter all mänsklig insikt och beteende i 

relation till ”nyttovärdet”. Jerlang (2006) påpekar att teorin utesluter människan som en 

självständigt handlande individ samt förståelsen av människans historiska och samhälleliga 

sammanhang, förändring och utveckling och ser istället barn som ett objekt som ska lära sig 

redan färdiga lösningar som vuxna har de rätta svaren till. Teorin tar därför inte hänsyn eller 

ger någon förklaring till skillnader i barns utveckling samt vad den sociala omgivningen och 

historiska förändringar påverkar utvecklingen.  Skinner ser på människan som ett objekt som 

styrs och ständigt står under kontroll. Barns lärande blir en tillrättalagd undervisningsprocess 

där barnen saknar möjlighet att påverka. Om barnet misslyckas ser man till tekniska problem 

eller direkt på barnet istället för att kritiskt granska innehåll och mål. (Jerlang, 2006) 

 

2.1.2 Kognitivistiskt perspektiv 

Jean Piaget är en företrädare för kognitivismen och hans teoretiska grundantagande handlar 

om människans intelligens och dess utveckling. Intelligens och utveckling sker enligt Piaget 

av aktivt handlande och människans drivkraft är den mänskliga självregleringen. Med den 

mänskliga självregleringen menar Piaget att människan aktivt anpassar sig till sin omvärld, ett 

tillstånd av förändring. En förändring som sker i sampel med omgivningen där människans 

förvärvade erfarenhet eller insikt leder vidare till nya kunskaper. Begreppet social använder 

Piaget som en uppfattning att människan endast kan utveckla sig till människa i samspel med 

andra människor och dess omgivning (Jerlang, 2006). Piaget menar att utvecklingens 

drivkrafter styrs av mognad, handling, socialt samspel och självreglering. Piaget fokuserar sin 

forskning på strukturer och mentala scheman. Resultatet av människans kunskap, erfarenhet 

och tankesätt är det Piaget kallar för de kognitiva strukturerna. De kognitiva strukturerna är 

under ständig förändring allteftersom människan möter nya erfarenheter. De nya 

erfarenheterna omorganiseras till kognitiva mönster, vilket Piaget kallar för schema. Det 

kognitiva mönstret utvecklas och delas in i flertalet scheman av undergrupper. När flertalet 



5 

 

scheman sedan sätts ihop till en handling sker en förening av scheman. Piaget menar att 

inlärningen sker för barn i meningsfulla aktiviteter, där utvecklar barn sina färdigheter och sitt 

förstånd genom sin aktiva handling. Piaget menar att lärandet sker i två former.  Den första 

formen är det operativa lärandet som pågår när barn är aktivt intresserade och upptagna av sin 

uppgift eller sin undersökning. I det operativa lärandet utvecklar barnet förståelsen. Den andra 

formen är det figurativa lärandet som sker när barn upptäcker i kombination med sina sinnen 

och sedan imiterar det upplevda (Jerlang, 2006). De två formerna av lärande är nödvändiga 

för varandra och för att lärandet ska bli meningsfullt för barnet. Barns lek är av stor betydelse 

för barns utveckling. I leken kan barnet anpassa verkligheten till sin egen nivå och bearbeta 

bl. a. problem, intryck och motsättningar som de tidigare mött. I lekarna utökar barn sin 

förståelse för omvärlden genom att utveckla handlingsmöjligheter och färdigheter. Ur ett 

kognitivistiskt synsätt ses barn som subjekt, vilket innebär att barnets förståelse utvecklas i 

aktiviteter där barnet själv får erövra sina erfarenheter och kunskaper. I det kognitivistiska 

synsättet påpekas också vikten av att barnets intresse och nyfikenhet alltid ska stå i centrum 

för lärandet (Jerlang, 2006) 

 

2.1.3 Sociokulturella perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i ett konstruktivistiskt synsätt på lärande, att 

kunskap konstrueras, bevaras och förändras i samspel mellan människor, redskap och miljöer. 

Grundtanken i det sociokulturella perspektivet handlar om kommunikation och interaktion 

mellan människor. Det är genom kommunikationen och interaktionen som de sociokulturella 

resurserna skapas och förs vidare. I det sociokulturella perspektivet är en utgångspunkt på 

lärande och mänskligt tänkande/handlande att intressera sig för hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Samspelet mellan individ och grupp, 

det vill säga interaktionen, är det som står i fokus i ett sådant perspektiv. Utifrån sociala och 

kulturella erfarenheter har människans sätt att tänka, sätt att bete sig, sätt att kommunicera och 

sätt att uppfatta omvärlden formats (Säljö, 2000).  

Kunskap uppstår i samspel mellan människor och omvandlas till individens erfarenhet, 

erfarenheten kan individen använda sig av och sätta in i nya sammanhang. Kommunikation är 

därför ett av våra viktigaste redskap till lärande och utveckling. Kommunicerar gör vi med 

språket som redskap och språket ger oss redskap att utveckla våra kunskaper. Språket är för 

oss människor en tillgång för att utöva kommunikation. Människor utvecklar språket efter de 

förutsättningar som de lever efter. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv kan därav förklaras 
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som en process där individen använder sig av de färdigheter och erfarenheter som man 

utvecklat i samhället (Säljö, 2005). 

Språkanvändningen är en viktig del i det sociokulturella perspektivet eftersom det är genom 

språket människan kommunicerar, och med språket menas alla olika varianter av språk, såsom 

kroppsspråk, bildspråk och alla former av tal- och skriftspråk. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet lär människor genom interaktion med andra människor och eftersom 

interaktionen med andra människor aldrig slutar, tar aldrig lärandet slut utan, kunskapen bara 

förändras och förfinas kontinuerligt. (Säljö 2000)  

I sociokulturella perspektiv framhävs den primära socialisation det vill säga det lärande som 

sker inom familj och vänkrets. Det är i familjens omgivning individen lär sig sitt första språk, 

lär sig utrycka sig emotionellt och hanterar uppkommande konflikter. Det är också i 

familjemiljön individen kommer i kontakt med regler för socialt samspel samt de förmågor 

individen måste behärska för att socialisera sig som samhällsmedborgare. Skolan har med 

tiden fått en allt större roll i individens utveckling och lärande men bidrar enligt Roger Säljö 

(2005) endast med en del av en individs lärande. Den sekundära socialisationen (skola och 

utbildning) är avgörande för individens kunskapsutveckling (Säljö, 2005). Individen lär sig i 

det sammanhang där det lärda ska användas och skolan har en viktig uppgift att tillsammans 

med eleverna skapa meningsfulla lärandesituationer. Lärandet kallas då kontextuellt. (Säljö 

2000) 

Enligt Pauline Gibbons (2006) myntade Vygotskij teorin om den proximala utvecklingszonen 

på 1920-talet. Det beskrev han som den kognitiva klyftan mellan vad barnet klarar av att göra 

på egen hand och det barnet kan göra tillsammans med en annan person. Varje individ har en 

individuell proximal utvecklingszon inom vilken lärande är möjligt, skriver Gibbons (2006). 

Det som läraren visar och modellerar för sina elever ska de sedan klara av på egen hand, 

nämner Lindqvist (1999). Författaren konstaterar därför att läraren måste demonstrera, visa 

och modellera den kunskap som eleven sedan ska klara på egen hand. 

Roger Säljö (2000) skriver om att olika individers olika förutsättningar, kommer från olika 

kulturer och har olika världsbilder och därför kommer till skolan med olika kunskapsbaser. 

Författaren menar att människan från början är en utpräglad kommunikativ varelse som är 

inriktad på att interagera med andra. De kommunikativa delarna är därför de centrala i synen 

på mänskligt lärande och utveckling i det sociokulturella perspektivet. 
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Olga Dysthe (1996), förespåkare för det sociokulturella perspektivet, menar att lärande pågår 

överallt och sker i olika sammanhang. Lärandet bör därför inte koncentreras till skolan utan 

eleverna bör istället förberedas för ett livslångt lärande. Skolan bör därför ge eleverna 

möjlighet att öva sig i samhällets olika sociala sammanhang (Dysthe, 1996). 

 

2.2 Perspektiv på att lära sig läsa och skriva 

Skolans uppgift är bland annat att lära eleverna att läsa och skriva. Villkor för läs- och 

skriftutvecklingen startar redan innan eleverna kommer till skolan. I Sverige finns två 

dominerande forskningsperspektiv gällande läran om hur barn lär sig läsa och skriva . Det 

socialinteraktionistiska perspektivet och det individualpsykologiska perspektivet. Nedan följer 

en presentation av de två perspektiven. 

 

2.2.1 Socialinteraktionistiskt perspektiv 

Grundläggande i det socialinteraktionistiska perspektivet är att språket är till för 

kommunikation. Språket delas in i flera beteenden av social kommunikation. Barnet erövrar 

språket genom interaktionen i sitt sociala samspel. Ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv 

påpekas att man inte bara kan studera barnets språkande utan bör ta hänsyn till vuxenvärldens 

språkande till barnet samt språkande från barn till barn. Detta innebär även att se till 

individens kommunikativa förmåga att hantera sitt språk såsom framgångsrik argumentation i 

språkligt avseende samt frågeställande, förmågan att påverka sin omgivning och att tydligöra 

sina egna åsikter (Liberg, 2006). Perspektivet grundlägger läs- och skrivaktiviteterna i 

meningsfulla sammanhang parallellt med varandra. Läsningen kompletterar skrivningen och 

tvärtom. I det skede man lär sig läs och skriva, utvecklas också kunskapen om det utövaren 

läser och skriver. Samt i det skede man läser och skriver för att tillänga sig kunskaper i ett 

ämne lär utövaren sig samtidigt att läsa och skriva (Bjar & Liberg, 2003). 

Inom det socialinteraktionistiska perspektivet samspelar olika faktorer i individens läs- och 

skrivlärande. Detta perspektiv påtalar vikten av elevens motivation, engagemang och intresse 

av att läsa och skriva. Läs- och skrivförståelse är ytterligare en faktor som påverkar 

utvecklingen. Ytterligare en faktor är att eleven rent tekniskt kan läsa av text eller avkoda 

samt att på ett korrekt sätt skriva text och inkoda, vilket bidrar till att eleven kan uppnå ett flyt 

i läsningen och skrivningen. Dessa tre områden utgör grunden av den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen (Liberg, 2006). 
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Ett socialinteraktionistiskt perspektiv utgår ifrån att barn är självständiga individer som också 

själva bidrar till sin läs- och skrivutveckling. I ett socialinteraktionistiskt perspektiv lär sig 

barn läsa och skriva i meningsskapande sammanhang av effektivt läsande och skrivande. Ett 

effektivt lärande handlar inom detta perspektivet om att läsningen och skrivningen flyter på 

utan avbrott och störningar av det som många upplever som ett omständigt ljudande. I första 

hand fokuseras läs- och skrivlärandet på upplevelser och förståelsen av texter. Perspektivet ser 

läs- och skrivlärandet i ett helhetsperspektiv och innebär att under barnets utveckling 

upptäcker barnet självt sambandet mellan bokstäver och ljud. Olika läs- och skrivsituationer 

bidrar till att barn lär sig känna igen ord som helord (Liberg 2006). 

Alla barn kommer till skolan med olika bagage, olika erfarenheter och olika möjligheter. Det 

socialinteraktionistiska perspektivet vill ta vara på och utgå från barnens egna erfarenheter. 

Talspråket, kommunikationen och dess sammanhang är flera av barnens erfarenheter som 

pedagogen tar tillvara på. Barn lär sig tala och lyssna i gemensamma sammanhang, det vill 

säga i interaktion med andra. Helhetsperspektivet är en genomgående syn inom det 

socialinteraktionistiska perspektivet, att barn lär sig språkliga aktiviteter när de lär sig prata, 

läsa och skriva. Man talar också om vikten att kommunicera och nå fram på olika sätt såsom 

tillexempel, tala, lyssna, skriva och läsa skriftspråk och bildspråk. Barns språkliga 

medvetenhet är en viktig utveckling för att barn ska lära sig förstå andras åsikter och tankar 

och själv skapa förmågan att kommunicera det man står för (Liberg, Björk, 2006). 

Caroline Liberg (1990) påpekar att det inte är någon idé att läsa svårare än det du har 

ordförråd och medvetande till. Språkutvecklingen skapas och underhålls kontinuerligt hela 

tiden. Utövarens läs och skrivutveckling ligger på samma nivå som språkmedvetenheten, 

grammatik följer medvetenhet och vise versa. Det jag kan läsa kan jag skriva och tvärtom 

(Liberg, 1990). 

Liberg (1990) delar in effektiv läsning och skrivning i grader av utveckling. 

 Reading and writing of letters as such. Bokstavskännedom, 

 Pre-läsning och Pre-skrivande. En ogrammatiskt hantering av läsande och skrivande. 

Skrift som kan läsas på vilket tillvägagångssätt som helst. Med skrift menas inte bara 

konventionella skrivtecken, utan också bokstavsliknande tecken, siffror och 

krumelurer.  

 Reading by the settings. Teknisk läsning. 

 Copywriting, kopiering. 



9 

 

 Whole-word reading and writing. Helordsläsande och helordsskrivande är ett läsande 

och skrivande som går ut på att utövaren läser och skriver ord i sin helhet, likt en bild 

utan att delas upp och brytas ner i delar, det vill säga bokstäver.  

 Plain reading and writing. Vanlig läsning och skrivning. 

Liberg skriver i sin avhandling Learning to read and write att det hon nämner i sin tes kallad 

effektiv läsning och skrivning även brukar kallas för funktionell läsning och skrivning. Liberg 

(1990) menar att det finns två anledningar till varför hon avviker från den funktionella 

läsningen och skrivningen. Författaren beskriver för det första att uttrycket funktionell läsning 

och skrivning aldrig skulle tillåtas att täcka andra beteenden än utvecklad effektiv läsning och 

skrivning. Författaren nämner att det även innefattar medvetenheten och förståelsen, att kunna 

läsa mellan raderna. För det andra skriver Liberg (1990) att läsning och skrivning som sker i 

enlighet med de regler som finns formulerade i ett språks grammatik också fyller en viktig 

funktion, men inte i betydelse för människans mening med livet (Liberg, 1990). 

 

2.2.2 Individualpsykologiskt perspektiv 

Ur ett individualpsykologiskt perspektiv ses läsandet som en process där skrivtecknen 

bearbetas i hjärnan för att vidare transporteras till talspråkscentrum och där skrivandet ses 

som en omvänd process. Ett individualpsykologiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling ses 

därför som en automatisering av informationsprocessen. Både den tidiga läs- och 

skrivutveckling och den utvecklade läs- och skrivutvecklingen ses som samma processarbete, 

det vill säga att det som skiljer dessa är den inövade hastigheten samt graden av flyt och 

smidighet i utvecklingen. Perspektivet fokuserar på teknik och grammatik, tyngden läggs på 

utövarens prestationer och brister. Ur detta perspektiv ses läs- och skrivsvårigheter som 

störningar i informationsprocessen (Liberg, 2006).  

En av förespråkarna för det individualpsykologiska perspektivet, Ingvar Lundberg (1987) 

anser att barn som kommer till skolan har ett fungerande talspråk och kan redan många 

bokstäver. Författaren beskriver att talspråket är lättare än skriftspråket och när barn kommer 

till skolan är det därför viktigt att ge utövaren förståelse för dess skillnader. Författaren 

påpekar att skrift och talspråket ligger långt ifrån varandra och bör ses som artskilda 

kommunikationsformer. Skriftspråket är abstrakt och kräver sin behandling, inom 

skriftspråket behövs kunskapen om tecken och det finns ingen interaktion att stödja sig mot. 

Talspråket kompletteras med sammanhanget såsom miljö, plats och förstärks med interaktion, 

talvariationer, tveksamhet, tystnad, känslolägen, harklingar m.m. Samtidigt kan skriftspråket 
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redigeras under arbetets gång, något som talspråket inte kan. Talspråket och skriftspråket har 

också olika funktioner. Talspråkets funktion handlar om här och nu, medan skriftspråket 

kräver en distansering, en utförlighet och en noggrann beskrivning. Skriftspråket måste alltid 

se lika ut, medan talspråket kan ske på olika sätt men ändå bli förstådd (Lundberg, 1987).  

Lundberg (1987) menar att en individs skriftspråk stärks utifrån böcker, det vill säga både att 

man lyssnar till böcker och när man själv läser och tar del av dess komplex. Att ta del av 

sagor och böcker skapas förutsättningar för skriftspråkets satsmönster, ordvändningar, 

uttryckssätt och textens struktur. Ingvar Lundberg (2008) anser att elevernas inlärning sker i 

en genomtänkt systematisk läsundervisning med bestämda övningar i en förbestämd ordning 

och förespråkar lärarstyrd undervisning med en riktad inlärningspedagogik. Där lärarens 

uppgift ses som en förmedlare av kunskap och där eleverna är mottagliga för kunskap. 

Lundberg (2008) skriver också att det nu är vetenskapligt bekräftat att elever som inte 

behärskar den alfabetiska koden och med stor osäkerhet identifierar ord kommer att få 

svårigheter att förstå texter i sin fortsatta utveckling. En god förmåga att identifiera ord ses 

som en avgörande förutsättning för en bra läsförståelse och för att skapa en god ordavläsning 

krävs en medvetenhet om talspråkets ljudmässiga uppbyggnad. Att ”knäcka” den alfabetiska 

koden förklarar Lundberg (2008) handlar om att eleven förstår systemet för skriftens 

representation av språket att ord delas upp i delar vilka representeras av skrivtecken och när 

delarna kopplas ihop till en enhet bildas ett ord. Det som i pedagogiska läs- och 

skrivsammanhang kallas för analys och syntes (Lundberg, 2008). Vidare menar Lundberg 

(1987) att det viktigaste med avkodningen är att nå till kunnandet att läsa automatiskt och i en 

maximal hastighet. Avkodningen kräver mängder med träning och upprepning och när man 

kan avkodningen kan man gå vidare till förståelsen. Författaren talar mycket om att läsningen 

sker systematiskt eller osystematiskt. Samartikulationen är viktig att förstå men också 

skillnaden med ordens uppbyggnad för att lära sig läsa. Författaren nämner två skilda 

bokstavskunskaper, formell och funktionell. Formell bokstavskunskap handlar om 

bokstävernas namn medans funktionell bokstavskunskap handlar om det talade ljudet 

(Lundberg, 1987). Lundberg (2008) nämner även att elevens biologiska och intellektuella 

förutsättningar påverkar elevens utveckling.  

Barn som klarar av den första läs- och skrivinlärningen med god förmåga är fornologiskt 

medvetna. Fornologisk medvetenhet innebär att barnet har en god kunskap om bokstäverna 

och språkljuden samt inser hur de är kopplade till varandra. (Lundberg, 1987) 
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3. Metod 

I det första skedet i uppsatsen var vi två uppsatsskrivare, det innebär att vi var två studenter 

som utförde intervjudelen samt valet av metod. Avseende observationerna var jag ensam. 

Inledningsvis beskrivs vårt av undersökningsmetod samt urval. Därpå följer en beskrivning av 

undersökningens förberedelser samt genomförandet av intervjuerna och observationerna. 

Vidare beskrivs studiens bearbetning och analys. Avslutningsvis följer en beskrivning av 

etiska överväganden.  

 

3.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte ämnade vi använda oss av en kvalitativ metod. Genom att 

använda den kvalitativa metoden kunde vi genomföra undersökningar som gick mer in på 

djupet. I den kvalitativa metoden är ofta studier avgränsade och i specifika miljöer, där målet 

är att visa på helheten, i denna metod är forskningen ofta djup men inte särskilt bred. 

Kvalitativ metod ställer större krav på forskarens tolkningsförmåga och det innebär att den 

kan vara både positivt och negativt för resultatet. Kvalitativ metod handlar om att utmärka 

företeelser. Kvalitativ betyder kvalitet, det vill säga karaktärsdrag eller egenskaper hos ett 

fenomen (Eliasson, 2006). Observationer och intervjuer är de tillvägagångssätt som används i 

den kvalitativa metoden. Två intervjuer gjordes med respondenten. Även två 

observerationstillfällen genomfördes, detta för att på så sätt kunna observera så mycket som 

möjligt av hur respondenten arbetade. Vid intervjutillfällena samtalade intervjuarna med 

respondenten om frågor som rör det bestämda syftet. Eliasson (2006) konstaterar, att 

kvalitativ metod är bra när undersökningen söker efter sammanhang som kräver förståelse.  

 

3.2 Urval 

Valet av respondent gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Då en av oss uppsatsskrivare 

tidigare kommit i kontakt med respondenten och både hört talas om och sett dennes arbete föll 

valet på att tillfråga respondenten. Ett bekvämlighetsurval handlar bland annat om 

tillgänglighet för forskaren. Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet 

inte är slumpmässig och kan innebära att vissa grupper i populationen kan komma att väljas 

framför andra (Bryman, 2001 & Eliasson, 2006).  
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3.3 Undersökningsförberedelser 

För att söka litteratur till studien användes Örebro Universitetsbiblioteks databaser Voyager, 

ELIN@orebro, artikelsök, LIBRIS samt söktjänsten Google. Sökord som användes var; tidig, 

första, läs- och skrivundervisning, läs- och skrivlärande, läs- och skrivinlärning, läs- och 

skrivutveckling, läs- och skrivprocessen och läs- och skriv. Sökhjälp erfordrades även från 

ämnesansvarig bibliotekarie.  

För att besvara studiens syfte genomfördes en undersökning grundad på intervjuer med 

respondenten samt observationer i dennes klassrum. Första kontakten med respondenten togs 

via ett besök på skolan. Vid besöket informerades respondenten om vår studie samt en 

förfrågan om dennes deltagande i studien. Vid besöket bestämdes även ett datum för den 

första intervjun.  I samband med den första intervjun delgavs respondenten och skolans rektor 

skriftligt (Bilaga 1) studiens syfte samt respondentens frivilliga medverkan och den 

tillfrågandes rätt att avbryta sin medverkan under tidens gång. Respondenten informerades 

även skriftligt om de etiska överväganden som vi följt studiens gång.  

 

3.4 Intervjugenomförande 

I studien genomfördes två kvalitativa intervjuer. Båda intervjuerna genomfördes med 

respondenten i dennes undervisningsmiljö. Den första intervjun genomfördes i ett grupprum 

med tillgång till det läs- och skrivmaterial som skolan använder. Den andra intervjun utfördes 

i respondentens klassrum, båda intervjuerna varade mellan 60 och 90 minuter.  

Den kvalitativa intervjun är flexibel genom att intervjuaren har förberett ett antal 

frågeställningar och följdfrågor utifrån vad informanten svarar på de tidigare frågorna 

(Repstad 2007). En semistrukturerad intervjuguide valdes, detta för att respondenten skulle ha 

möjlighet att svara fritt samt för att vidareutveckla olika resonemang (Bryman 2001). Uifrån 

Bryman (2001) framgår det att intervjun har fokus på förutbestämda områden via en 

intervjuguide, men respondenten har fortfarande stor möjlighet att påverka intervjuns förlopp 

genom sina svar som kan resultera i intressanta följdfrågor för att få mer djup i intervjuerna. 

Kvalitativa intervjumetoder har kritiserats för att fokusera för mycket på individuella åsikter 

(Repstad 2007). Kritiken är inte riktad till intervjun i sig utan mer till forskarens 

tolkningsprocess. Repstad (2007) menar att det finns risker att sociala och materiella 

strukturer får en mindre eller rent av obetydlig plats i resultatet.  
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En semistrukturerad intervjuguide gjordes till första intervjun, den reviderades till det andra 

intervjutillfället på så sätt att nya frågor tillkom samt att oklarheter från första intervjun 

kompletterades. Under intervjutillfället går det att ändra, utöka och förändra de frågor som 

innan är planerade att finnas och intervjun kan därför bli mer flexibel (Eliasson, 2006). Under 

båda intervjuerna svarade respondenten mycket utförligt på studiens frågor, vilket under 

intervjuerna resulterade i att flera av våra tilltänka följdfrågor redan var besvarade.  Fördelen 

med en semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2001) att processen är flexibel och 

samtalet utformas i samspel med varandra. Detta bidrar till att mer relevant information går att 

få ut då respondenten själv kan styra och berätta om det som tros vara av värde (Bryman 

2001). Under intervjutillfället behöver också forskaren kunna improvisera och komma med 

nya frågor som svarar på den tillfrågades tidigare svar (Repstad 2007). Under 

intervjutillfällena tillkom följdfrågor på respondentens svar samt att vissa frågor valdes bort.  

En bra kvalitativ intervju, uttrycker Repstad (2007), är en intervju med en grundlig planering 

av vilka frågeställningar som ska beröras. Bra intervjuer är också intervjuer som är trovärdiga, 

skriver Jan Krag Jacobsen (1993). Han skriver vidare att den kvalitativa intervjun är ett 

utmärkt sätt att samla in information om till exempel egenskaper och företeelser som genom 

enkäter är svåra att komma åt.  

Vid intervjutillfällena kan det, enligt Bengt-Erik Andersson (1995), vara lämpligt att inte 

ställa de detaljerade frågorna i början av intervjutillfället. Han menar att det kan vara bra att 

ställa mer allmänna frågor kring studiens ämne för att sedan gå in mer specifikt på de frågor 

av störst intresse. Intervjuguiden förbereddes med utgångspunkt från det allmänna till de mer 

specifika frågorna som behandlade studiens syfte. Denna teknik där man går från det 

allmänna till de specifika frågorna kallar Andersson (1995) för ”tratt-teknik”. Kvale (1997)  

beskriver olika risker med ledande frågor när en intervju utförs. I den ledande frågans 

formulering ligger oftast en förutbestämd slutsats och den ger ingen öppning till att få ut 

information om det egentliga läget. Studiens intervjuguide utformades i största möjliga mån 

så att ledande frågor undveks (Kvale, 1997). 

Under de två intervjuerna var det två frågeställare, fördelen med detta är att det då gick att 

fokusera på olika saker under intervjuernas gång, även frågeområdena delades upp vilket 

stöds, utifrån Heléne Thomsson (2002). Andra fördelar som författaren nämner är att det finns 

en trygghet i att vara två intervjuare detta för att man därmed kan komplettera varandra. 

Författaren nämner också att en nackdel med två frågeställare är att det kan leda till att de 
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avbryter varandra och att de inte följer varandras tankekedja där exempelvis den ena tänkt 

ställa en följdfråga medan den andra ställer en helt ny fråga. Under intervjuerna framkom det 

enklast för bisittaren att ställa nytillkomna följdfrågor, då denne mer avslappnat kunde följa 

intervjuns utveckling.  

 

3.5 Genomförande av observationer 

Efter de två intervjuerna följde två observationer, båda observationer utfördes i respondentens 

klassrum. Observationerna skedde på förmiddagarna där tanken var att observera en riktad 

lektion i svenska. Observationerna varade under hela förmiddagarna och gav möjlighet till att 

observera om, och i sådant fall hur, respondenten arbetade med läs- och skrivlärandet även i 

andra situationer. Båda observationerna varade i 120 minuter med en inlagd paus på 20 

minuter.  

Observationer ger forskaren möjlighet att direkt se en autentisk situation samt det autentiska 

sociala samspelet, beskriver Repstad (2007). Det sociala samspelet kan förklaras vara det 

utbyte av ord och handlingar som sker människor emellan. En dold observation sker utan att 

aktörerna är medvetna om att en observation pågår. En öppen observation sker med 

aktörernas medvetande om att observation sker. Forskaren behöver inte nödvändigtvis berätta 

för aktörerna vad forskaren granskar eller vilket syfte han har (Repstad 2007). 

Observationerna sker med respondentens medvetande om dess existens, det vill säga det som 

Repstad (2007) benämner som öppen observation.  Observationernas direkta frågeställning är 

respondenten inte informerad om utan har tagit del av det studiens undersökningsområde samt 

avsikten att genomföra en c-uppsats.  

En strukturerad observation enligt Bryman (2001) betyder att forskaren genomför en direkt 

observation av beteenden och utför anteckningar av dessa beteenden utifrån kategorier som 

bestämts innan forskaren får tillträde till fältet. En av metodens viktigaste fördelar är att den 

möjliggör en omedelbar observation av ett beteende, vilket skiljer den ifrån undersökningar 

där forskaren måste dra slutsatser om beteenden utifrån respondentens yttranden. Bryman 

(2001) beskriver den risk som finns då respondenterna inte alltid minns rätt då de berättar om 

en situation eller omedvetet eller medvetet undanhåller uppgifter som påverkar tolkningen av 

situationen. Han menar att strukturerade observationer möjliggör en rimlig lösning på detta 

problem då forskaren genomför en direkt iakttagelse av beteendet. Den strukturerade 

observationen bygger på ett observationsschema där forskaren specificerar vad som ska 
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studeras. Observationen pågår under en särskild tidsram som bestämts i förväg (Bryman 

2001). De strukturerade observationerna som används i denna studie har tidsrymd, plats och 

specifika frågeställningar i förväg bestämts enligt ett observationsschema.  

Repstad (2007) beskriver observationens för- och nackdelar med direkt anteckning av 

observationen. En av de nackdelar han beskriver är att respondenten lätt kan påverkas av vad 

forskaren verkar intressera sig av och därav rikta intresset mot frågan. Han menar också att 

fördelarna med att anteckna under observationen är att mer information tas omhand istället för 

att gå förlorad eller snedvridas. Tid är enligt Repstad (2007) av största vikt för att genomföra 

en så bra observation som möjligt.  Anteckningarna av observationerna sker i efterhand 

utifrån stödanteckningar detta dels för att påverka respondenten i minsta möjliga mån men 

också för att beteenden och andra fenomen är svåra att dokumentera på plats.  

 

3.6 Bearbetning och analys 

Analysarbetet startar enligt Kvale (1997) redan under genomförandet och flera 

ställningstagande sker redan under intervjun, vilket kräver en viss självinsikt och skicklighet 

hos intervjuaren. Det förutsätter att intervjuaren är beredd att möta upp med alternativ och 

följdfrågor, att forskaren är påläst och insatt i ämnet. Under studiens båda intervjuer ställdes 

följdfrågor, det var också tänkta frågor som förändrades samt uteblev då respondenten redan 

svarat på en tänkt fråga.   

Syftet var att båda intervjuerna skulle dokumenteras med bandinspelning. Eliasson (2006) 

redogör för att intervjuer kan dokumenteras antingen genom inspelning eller genom 

anteckningar. Fördelen med att spela in en intervju är att forskaren kan citera ordagrant och gå 

tillbaka till materialet om det skulle finnas tvivel på vad som har sagts. Nackdelen är dock att 

inspelade intervjuer tar tid att skriva ut, men frågeställaren kan också välja att skriva ut valda 

delar av inspelningen. Ytterligare en nackdel med en intervju som inte spelats in är att det är 

omöjligt att styrka det som sagts (Eliasson 2006). Vid den första intervjun misslyckades 

inspelningen och vi fick istället anteckna det som sagts i efterhand utifrån våra 

stödanteckningar. Utifrån stödanteckningar skedde en meningskoncentrering vilket enligt 

Kvale (1997) innebär att respondentens ord formulerades till kortare meningar som 

sammanställs utifrån olika grupperingar. Efter den andra intervjun som dokumenterades via 

bandinspelning gjordes en ordagran utskrift med undantag för småprat som markerades i 
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utskriften. Ordagrann utskrift säkrar trovärdigheten hos studien och möjliggör citat från 

respondenten (Repstad, 2007) 

Repstad (2007) påpekar också hur viktigt det är att vid analysen av observationen ta hänsyn 

till att även om forskaren fångar in den autentiska situationen tolkas den ändå in av forskaren. 

Skriv mer om observationen och dess svårigheter med att få ner på papper.  

I analysarbetet skedde en koncentrering kring studiens frågeställningar. Varje frågeställning 

tillskrevs en färg och de delar i intervjuerna samt observationerna som föll inom ramen för 

frågeställningen färgades. Efter detta sammanställdes materialet för att skrivas samman till en 

löpande text. Kvale (1997) menar att vid längre uttalanden kan omformuleringar vara aktuella 

för att förtydliga vad respondenten berättat. När forskaren i sin text koncentrerar meningarna 

medför detta att intervjutexten förenklats till att bli koncentrerad och kortfattad.  

En viktig del i studiens analysarbete handlar om att inta ett kritiskt förhållningssätt till 

kvaliteten på studien (Repstad 2007). Inom forskningen har begrepp som reliabilitet och 

validitet används som uttryck för hur god kvalitet det är på forskningen. Enligt Repstad 

(2007) beskriver forskarna att validitet handlar om huruvida forskarna har lyckats mäta det 

som avsågs att mäta eller mer generellt handla om huruvida forskarna lyckats finna något 

överensstämmande mellan forskningsfrågorna och den informationen forskaren använder sig 

av för att finna slutsatser. Validitet beskrivs för kvalitativ forskning i Kvale (1997) som i 

vilken grad intervjuerna speglar de fenomen som intresserar studien. Validering blir en fråga 

om att välja mellan olika tolkningar, om att granska och argumentera för trovärdigheten 

(Kvale, 1997). Trovärdigheten i studien har stärkts genom att följa de regler och riktlinjer som 

finns för skrivandet av en uppsats i form av främst de etiska riktlinjer men även genom att 

följa erkända metodböckers tillvägagångssätt för uppsatsers genomförande har validiteten 

stärkts. Vid den andra intervjun fick också respondenten möjlighet att kommentera den 

tidigare intervjun. 

Reliabiliteten handlar om hur precis och väl fungerande studiens mätinstrument har varit. 

Reliabiliteten består i studiens pålitlighet och hur exakt information som forskaren har fått 

fram och om forskaren lyckats genomföra analysen utan brister och felaktigheter (Repstad, 

2007). I kvalitativ forskning är det en svårighet att fastställa reliabiliteten, då den kvalitativa 

forskningen inte avser att utföra någon direkt mätning utan syftet är istället att utforska och 

redogöra för ett visst fenomen (Repstad 2007). Enligt Bryman (2001) är en svårighet i 

kvalitativa studier att mäta reliabiliteten då sociala strukturer ständigt är i förändring. Studiens 
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pålitlighet motsvarar reliabiliteten och detta innebär att forskarna så noga som möjligt 

beskriver och säkerställer alla faser i forskningsprocessen. En utförlig beskrivning av metod, 

urval, förberedelser och genomförande har i studien eftersträvats vilket underlättar för andra 

forskare att replikera studien. Objektiviteten påverkar studiens reliabilitet och innebär att 

forskaren handlat i god tro och inte styrts av personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning vid utförandet av slutsatserna (Bryman, 2001). Under studien har ett objektivt 

förhållningssätt försökt att eftersträvas, detta för att mina erfarenheter eller åsikter inte ska 

påverka resultatet, dock kan jag inte helt bortse från mina förkunskaper. Trots en utförlig 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt och försök att minimera forskarens inflytande kan 

inte samma resultat garanteras, främst då den sociala miljön ständigt förändras.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning beskriver de fyra huvudkrav som forskaren behöver ta hänsyn till när han/hon gör 

sin undersökning. De fyra huvudkraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vår uppgift som forskare är att informera den tillfrågade läraren om dennes 

uppgift i vår undersökning och vilka villkor som gäller för dennes deltagande. Den tillfrågade 

ska upplysas om att dennes deltagande är frivilligt och att den tillfrågade har rätt till att 

avbryta sitt medverkande under tidens gång. Vid ett första besök hos respondenten tillfrågades 

denna om ett deltagande i studien samt informerades muntligt om dennes frivilliga 

deltagande. Vid det andra besöket, det vill säga den första intervjun delgavs respondenten och 

skolans rektor skriftligt studiens syfte, respondentens frivilliga medverkan samt 

respondentens rätt att avbryta sitt deltagande under tidens gång.  

Utifrån de etiska principerna valdes att inte namnge eller ge annan information som kan utvisa 

vem respondenten är eller var undersökningen är gjord. All insamlad materia med 

respondenten hanteras enbart för studiens forskningssyfte och delges inte någon annan. Efter 

studiens godkännande ska all insamlad materialet att förstöras. I samband med respondentens 

första intervju delgavs skriftlig information om respondentens avidentifiering samt hantering 

av all insamlad materia.  
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4. Resultat 

Resultatet som presenteras här grundar sig på två intervjuer samt två klassrumsobservationer 

hos en lärare på grundskolans tidigare år. Den tillfrågade respondenten har jobbat 14 år i 

grundskolan och tagit emot och arbetat med elever i år 1 i sju omgångar. Resultatet 

presenteras utifrån studiens tre frågeställningarna. Under resultatets första frågeställning 

presenteras det första skedets två intervjuer för att sedan presentera det senare skedets två 

observationer. Respondentens svar presenteras både i löpandetext och som citat ur 

intervjuerna. Observationerna presenteras i kronologisk ordning.  

 

4.1 Hur arbetar respondenten med läs- och skrivlärande i klassen? 

Hur respondenten arbetar med läs- och skrivlärande med sina elever har jag valt att dela in i 

två avsnitt. Det första avsnittet behandlar hur respondenten beskriver dennes arbete med läs 

och skrivlärande och det andra avsnittet behandlar observationerna av respondenten i 

klassrummet. 

 

4.1.1 Intervjuer 

När respondenten arbetar med läs- och skrivlärande benämns kiwimatrialet. Respondenten 

beskriver metoden i tre delar, klara, färdiga och gå där varje steg har 4 stegrande nivåer. I det 

första steget förklarar respondenten att eleverna läser bilder. Läraren nämner även att de flesta 

elever startar sin läsutveckling i nivå tre eller fyra. Respondenten fortsätter att förklara att 

flertalet av eleverna håller sig på mellannivån (färdiga) under hela ettan. Respondentens mål 

är att eleverna ska ta sig till kapitelböckerna till tvåan. Läraren beskriver del tre (gå) som en 

läsning där elevernas egna reflektion är viktig. Respondenten menar att kapitelböckerna oftast 

är lättare att ljuda sig igenom än del tre i ”gå”-delen. Respondenten säger sig inte arbeta så 

ingående med grammatiken utan rent tekniskt.  Kiwiböckerna finns i både småböcker och 

storbok. Respondenten berättar att denne läser storboken tillsammans med eleverna, några har 

redan läst boken i läxa, några läser den under kommande läxa och några kommer att ha den i 

läxa under senare tillfälle. Respondenten beskriver att denne går igenom storboken rent 

tekniskt samt talar om tecken, såsom talstreck, utropstecken osv. Läraren påtalar att 

lärarhandledningen är väldigt ingående och att man som lärare kan använda böckerna till 

mycket mer än vad läraren gör. Respondenten anser att denne kan göra grammatiken bättre 

vid ett annat tillfälle och med separata övningar.  
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Det framkom under intervjun att respondenten alltid arbetat med småböcker och dess 

bildpromenader och aldrig någon läslära. Läraren säger sig uppleva att det går fortare att lära 

sig läsa med småböcker än med svenska traditionell läslära.  

När respondenten förklarar arbetet med kiwimaterialet berättar denne om ett användande av 

ett magiskt trollspö som förvandlar eleverna till läsare. Läraren förklarar att elever vill att det 

ska vara magiskt fast de egentligen vet att det inte är på riktigt. Men eleverna väljer hellre den 

vägen. 

”barn är med på det, de vill, men de vet att det inte är på riktigt. Men de föredrar det andra och varför skulle jag 

inte utnyttja detta (Intervju med läraren).” 

Det framkom också under intervjuerna att respondenten arbetar mycket med bearbetning av 

texten. Respondenten nämner som exempel att skriva en saga kring texten, måla till texten,  

Under kiwipassen sitter respondenten med en elev på mattan som läser i en utvald småbok för 

respondenten. Läraren beskriver att denna stund är viktigt och att eleven ska uppleva ett lugn 

och påpekar att det krävs en respekt för varandra när någon läser. Något som respondenten 

menar är en förutsättning att arbeta med övriga elever så att ingen störs. Från första klass 

säger sig respondenten arbeta med eleverna om att skapa ett lugn vid mattan i klassrummet.  

Respondenten återkommer under intervjun om vikten av att eleverna förstår texten och inte 

bara läser rent tekniskt. 

Läraren berättar om kiwipass i smågrupper där eleverna tillsammans med respondenten tittar 

på bilder och gör bildpromenaden därefter tittar de också på texten och dess tecken. 

Respondenten säger att när eleverna kommer till slutet av ettan, början av tvåan genomförs 

läsläxan med specifika frågekort till varje bok. Frågekortet består av 5 frågor, de två första 

frågorna handlar om svar som eleven direkt kan hitta i läsläxans text. Därefter följer två frågor 

som handlar om vad eleven själv tror, utifrån egen reflektion. Detta svar går alltså inte att hitta 

i direkt i texten. Den sista frågan handlar om en vidarearbetning av texten. Till exempel hur 

det skulle vara om du själv hamnade i den här situationen. Kan du beskriva hur du skulle göra 

då? 

 

4.1.2 Observationer 

Båda observationerna sker i respondentens klassrum. Klassrummet är möblerat med runda 

arbetsbord som står utplacerade i en halvmåne runt den stora mattan. Vid varje bord finns 
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plats för upp till sex elever. Katedern står inskjuten med framsidan mot väggen vid fönstren 

vid långsidan av klassrummet. 

Vid det första observationstillfället startar respondenten sin dag sittandes tillsammans med 

sina elever i ring på den stora mattan på golvet. En kort morgonsamling sker och därefter 

delas klassen in i två grupper. Den ena gruppen går till idrotten och den andra gruppen stannar 

i klassrummet. De som stannar kvar i klassrummet är en liten grupp på 6 elever som ska gå 

igenom sin läsläxa.  

Eleverna har ”läsläxa” till varje fredag. Elevernas hemuppgift var att läsa sin läsläxa och svara 

på ett frågekort som respondenten gjort till texten. Veckans text handlade om en bortsprungen 

katt där eleverna fick följa katten på dess resa. 

Frågekortet behandlade först fyra ord som eleverna mötte i texten. Eleverna skulle skriva 

betydelsen av de fyra orden i sin skrivbok. Eleverna skulle ta hjälp av sina föräldrar eller en 

ordlista om de själva inte visst betydelsen av orden. Eleverna skulle sedan skriva fyra nya 

meningar med dessa fyra ord i. Samt en fråga gällande texten som de läst. På frågekortet 

fanns även en ”soluppgift”, denna var frivillig och handlade om att barnen fick en inledning 

som uppmanade eleverna till att fortsätta att skriva en text. 

Eleverna satt runt ett runt bord med texten och sin skrivbok. Först började respondenten med 

att låta en elev i taget läsa ett stycke i läsläxan. Därefter frågade respondenten eleverna om 

betydelsen av de fyra orden och läraren lät en elev svara på varsitt ord. Eleverna fick sedan en 

i taget läsa sina fyra nybildade meningar med orden i. Respondenten använde elevernas 

nybildade meningar för att ställa vidare frågor och bygga vidare på eventuella händelser. Till 

exempel var det en elev skrev en fråga om varför katten sprungit bort och eleverna spann 

vidare på eventuella orsaker.  

Denna veckas soluppgift var: Tänk dig att du är en bortsprungen katt. Du skriver ett kort till 

någon som du skickar på posten. Alla eleverna redovisade en soluppgift. 

Vid det andra tillfället startar respondenten sin läs och skrivundervisning med att berätta en 

berättelse. Läraren väljer att anknyta berättelsen till någon som eleverna känner till för att 

skapa intresse för ämnet. Vidare använder sig läraren av fördelar och nackdelar för vargens 

vara eller icke vara för att skapa en debatt mellan eleverna. Eleverna får sedan utföra en 

muntlig argumentation med en förbestämd åsikt gällande för- och emot varg. Eleverna delas 

in i två grupper av respondenten och får uppgiften ja eller nej till varg av respondenten.  
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Eleverna får efter sin muntliga debatt arbeta vidare med att läsa faktatexter i ämnet. När 

eleverna inhämtat mer kunskap i ämnet skriver de egna faktatexter och målar bilder i ämnet. 

När eleverna arbetat klart med sina faktatexter renskrivs dessa på ett finpapper och den 

målade bilden klistras fast.  

Respondenten och eleverna kommunicerar under hela arbetets gång. Både spontant och i 

ordnad form. Respondenten arbetar med elevernas förförståelse för ämnet samt läsning av 

faktatexter, elevernas skrivande och de skrivna texterna bearbetas rent tekniskt genom 

elevernas renskrivning. Eleverna arbetar med sin finmotorik genom målningen samt muntlig 

framställning. 

 

4.2 Vad menar respondenten påverkar en lyckad läsundervisning? 

Respondenten säger att möjligheten att arbeta i smågrupper gör undervisningen mindre stökig 

och respondenten finns till för fler och kan se och hjälpa fler elever. Läraren menar också att 

eleverna inte behöver sitta med en stressad lärare. En mindre grupp menar respondenten 

handlar om grupper om 7-8 elever och ibland också ännu mindre grupper. Respondenten 

nämner också den totala gruppstorleken. En optimal storlek på en klass säger respondenten 

handlar om en grupp på ca 20 elever, läraren säger bestämt att denne inte vill arbeta med en 

mindre klass då det inte skapas blandningsmöjligheter och det i sig inte ger eleverna några 

valmöjligheter.  

Respondenten talar om vikten av struktur och ordning. Att veta varför man som lärare gör vad 

och vad man som lärare anser är viktigt och gå in för just det. Läraren menar att det är viktigt 

att vara petig med bokstävernas former och hur bokstäverna ser ut. Läraren säger att det är 

något som eleverna får tillbaka och vinner på i sin läsutveckling.  

Ytterligare en faktor som påverkar en lyckad läsundervisning menar respondenten handlar om 

att eleverna vill. Respondenten nämner också motivation och uppmuntrande i sin 

läsundervisning. Läraren vill att eleverna upplever känslan av att de tror att de kan eftersom 

läraren säger att det påverkar eleverna att tro att de kan och det i sin tur skapar motivation.  

När eleverna känner att de kan, skapas också känslan av att det är roligt. Respondenten 

förtydligare att läraren inte bara ska erbjuda en rolig atmosfär utan att eleverna tycker att det 

är roligt när de lär sig något. Att nå till ett mål och njuta av känslan att man klarar det. Då 

menar respondenten att denne rustar eleverna på ett bättre sätt än att bara skapa en rolig 

atmosfär.  
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Respondenten beskriver att undervisningen behöver vara utmanande för varje elev. 

Respondenten påpekar vikten av att varje elevs utveckling sker på rätt nivå, inte för låg och 

inte för hög. Läraren förklarar att alla elever inte ska behöva göra samma saker samtidigt 

säger läraren att visst lärande sker så, och som exempel nämner läraren bokstavsinlärningen 

som sker på samma sätt för alla eleverna, men avslutar med att läraren vill ha det så. 

Respondenten vill att alla eleverna ska ha gått igenom bokstäverna på samma sätt även de 

som redan känner till dem.  

Respondenten pratar om alla elever ska ges en möjlighet att läsa för någon som har tid att 

lyssna.  

Respondenten berättar att denne anser att barns lärande sker i interaktion med varandra från 

barn till barn, vuxen till barn och barn till vuxen.  

”Med samtal, med frågor, att man, de lär sig mycket utav sig själva men jag som lärare är den som 

är katalysatorn i det hela, hela tiden. Att jag ställer rätt frågor, att jag erbjuder rätt material, att jag 

erbjuder liksom där de är, där de vill gå vidare på nåt vis. Att barn lär sig ju av sig själva men inte, 

inte ultimat inlärning så. Utan det är viktigt att man finns där liksom och ställer rätt frågor och så 

och jag tycker att det ska vara, jag försöker ta bort det där ordet att det ska vara lustfyllt för att det 

är bättre att säga att de kanske ska se glädje i att lära sig saker. Inte att det ska vara roligt hela 

tiden, utan det behöver det inte vara, men när de lär sig ska de kunna säga att det är kul det som de 

håller på med. Det där roligt behöver inte komma först, om jag kommer till att de faktiskt tycker 

att de är roligt när de lär sig så har man kommit ännu längre än att jag bara erbjuder en rolig sak 

och sen lär de sig då. Det är lite det att glädjen kommer i mig i lärandet. Ja, och sen att man att 

man ska utmana dem hela tiden (Intervju med läraren).” 

Respondenten säger att viktiga faktorer hos en lärare är att vara öppen och mottaglig för att 

kunna använda olika vägar för att nå till ett resultat, att kunna lyssna in, att hitta rätt 

motivation och passande uppgifter. Respondenten ska erbjuda rätt anpassade frågor, rätt 

anpassat material i den nivå där eleven befinner sig. Respondenten förklarar att det är viktigt 

att respondenten finns där och erbjuder ”rätt” kunskap eftersom det ser olika ut för olika 

elever, olika grupper och olika lärare. Respondenten säger också att det är viktigt att 

respondenten har en energi i sitt arbete med barn, är kommunicerande, inkännande, vaken och 

intresserad. Respondenten bör också vara känslig för det som händer och samtidigt göra något 

av känslan.  

”Man ser människor och är uppmärksam, man är känslig på ett sätt för det som händer runt 

omkring en. Men de kan ju vara så att man kan ju vara känslig och så alltså men sen gäller det ju 

att hantera det så att det inte bara blir känslomässiga val hela tiden utan att man är uppmärksam på 

nått vis formulera om det i huvudet och blir lite mer konkret och ja just det här barnet behöver det 

här eller jaha det här barnet uppfattar det så. Att man ganska snabbt gör tanke av det där som är 

känslan (Intervju med läraren).” 
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Respondenten pratar under intervjun om miljön. Om att klassrummet är en offentlig miljö och 

att respondenten tror att det påverkar eleverna mer än vad många tror. Läraren menar att man 

kan möblera så det inbjuder till interaktion och man kan också möblera så elevernas 

uppmärksamhet riktas till respondenten. Respondenten vill ha en lugn miljö, en önskan om 

lite miljö, att inte övermöblera klassrummet, då det får en känsla av rörighet. Eleverna ska 

vara i miljön utan att automatiskt påverkas av massor med omgivande saker.  

 

4.3 Vad innebär det, utifrån respondenten perspektiv att lyckas med läs- 

och skrivundervisning? 

Respondenten säger en lyckad läs- och skrivundervisning är när eleven själv kan tänka kring 

det den läser. Att kunna sätta det lästa i relation till något annat eller till något verkligt. Att 

kunna reflektera kring saker. En god läsare säger respondenten är den elev som kan läsa 

mellan raderna. Läraren påpekar alltså inte bara en teknisk läsare, utan att eleven har 

förståelse för texten och att eleven kan tänka själv runt texten och dra slutsatser kring texten. 

En lyckad läsundervisning når till de uppsatta mål enligt kursplanerna och de nya 

kunskapsmålen. Respondenten förklarar att en lyckad läs och skrivundervisning leder vidare 

till nya resultat och nya mål, som exempel menar läraren att en lyckad läs- och 

skrivundervisning är en avgörande byggsten för ett givande resultat på de nationella proven i 

femman.  

 

5. Diskussion 

Diskussionen baseras på mina egna tolkningar utifrån resultatet och tidigare presenterad teori. 

Inledningsvis analyserar jag resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. Därefter följer en 

resultatdiskussion följt av metoddiskussion och avslutningsvis en slutdiskussion. 

5.1 Hur arbetar respondenten med läs- och skrivlärande i klassen? 

Nedan presenteras analysen av resultatet baserat på först intervjuer följt av observationer. 

5.1.1 Intervjuer 

Det framkom under intervjun att respondenten i sin genomgång av läsundervisningen 

genomförde bildpromenader, högläsning av läraren, läsning alla elever tillsammans samt en 

enskild läsning för läraren. Lundberg (1987) menar att barns skriftspråk stärks utifrån böcker 
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både genom högläsning och genom egen läsning. Bjar & Liberg (2003) menar även att 

läsningen kompletterar skrivningen och vise versa.  

Läraren beskriver att denne inte arbetar ingående med grammatiken i den tidiga 

läsundervisningen utan fokuserar på läsningens teknik, då läraren anser att denne vid ett 

senare tillfälle kan arbeta bättre med grammatiken. I enighet med det socialinteraktionistiska 

perspektivet fyller inte grammatiken en avgörande funktion (Liberg, 1990) till skillnad från 

det individualpsykologiska perspektivet som fokuserar på teknik och grammatik (Liberg, 

2006). 

Respondenten arbetar utifrån småböcker och elevernas interaktion, vilket innebär att läraren 

inte använder sig av den traditionella svenska läsläran. Något som det individualpsykologiska 

perspektivet använder sig av vid läs och skrivundervisningen. Perspektivet anser likt 

traditionell läslära att läsundervisningen ska ske systematiskt med bestämda övningar i en 

förbestämd ordning samt lärarstyrd undervisning med riktad inlärningspedagogik (Lundberg, 

2008). Det sociokulturella perspektivet framhåller att genom kommunikation och interaktion 

skapas resurser som sedan förs vidare (Säljö, 2000). Även det socialinteraktionistiska 

perspektivet framhåller att språket skapas genom interaktion med andra (Liberg, 2006). 

Vidare framkom att läraren lägger upp sin ingång till läsundervisningen med ett magiskt 

trollspö och genom detta skapas ett intresse och en meningsfull aktivitet. Likt det 

socialinteraktionistiska perspektivet som ser till läs och skrivundervisningen som en helhet 

samt meningsfulla läs och skrivaktiviteter (Bjar & Liberg, 2003). Detta till skillnad från det 

individualpsykologiska perspektivet som fokuserar på teknik och grammatik samt att tyngden 

läggs på utövarens prestationer (Liberg, 2006). Ur det kognitivistiska perspektivet menar 

Piaget att inlärningen sker för barn i meningsfulla aktiviteter (Jerlang, 2006). 

Under intervjun framkom att respondenten anser det viktigt att eleverna förstår texten och inte 

bara läser rent tekniskt. Detta i likhet med det socialinteraktionistiska perspektivet som anser 

att det är viktigt att eleven utvecklar en medvetenhet och förståelse för texten, samt att kunna 

läsa mellan raderna (Liberg, 1990). 

5.1.2 Observationer 

Under observationerna observerades att elevernas klassrum var möblerat med runda 

arbetsbord som utplacerats i en halvmåne runt en matta samt att katedern stod inskjuten mot 

tavlan. Även miljön är något som det sociokulturella perspektivet framhåller. Perspektivet 
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anser att lärande och kunskap konstrueras, förändrar och bevaras i samspel mellan människor, 

redskap och miljö (Säljö, 2000). 

Under den andra observationen genomförde läraren ett upplägg, med först berättande för att 

skapa ett intresse för uppgiften. Sedan följde en debatt som ledde vidare till faktaletande i 

faktatexter samt därefter avslutades med eget textskapande och måleri. I likhet med 

kognitivismen och dess företrädare Piaget som anser att lärandet sker för barn i meningsfulla 

aktiviteter, där barnet utvecklar sina färdigheter och sitt förstånd genom sin aktiva handling. 

Piaget beskriver det som operativt lärande, det vill säga lärandet som pågår när barn är aktivt 

intresserade och upptagna av sin uppgift (Jerlang, 2006). Ur ett socialinteraktionistiskt 

perspektiv påpekas att läraren skall ta hänsyn till individens språkliga förmåga att hantera sitt 

språk såsom framgångsrik argumentation i språkligt avseende samt frågeställande och 

förmågan att påverka sin omgivning och att tydliggöra sina egna åsikter (Liberg, 2006). Till 

skillnad från individualpsykologiska perspektivet som anser att skrift och talspråk ligger långt 

ifrån varandra och bör ses som artskilda kommunikationsformer. Perspektivet ser skriftspråket 

som abstrakt och menar att individen lär sig skriftspråket genom kunskap om tecken, samt att 

det inte finns någon interaktion att stödja sig mot (Lundberg, 1987).  

Under arbetets gång kommunicerade läraren och eleverna flitigt med varandra, både spontant 

och i ordnad form. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet bygger på kommunikation 

och interaktion (Säljö, 2000). Kunskapen uppstår i samspel mellan människor och omvandlas 

till individens erfarenhet, erfarenheten används av individen och sätts in i nya sammanhang. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv anses kommunikation vara våra viktigaste redskap till lärande 

och utveckling (Säljö, 2005). I motsats till detta förespråkar individualpsykologiska 

perspektivet ett lärande som sker i en systematisk lärarstyrd undervisning med en riktad 

undervisningspedagogik. Där lärarens uppgift ses som förmedlare av kunskap och där 

eleverna är mottagliga för kunskap (Lundberg, 2008). Även behaviorismens teori utesluter 

människan som en självständigt handlande individ, utan ser barn som ett objekt som ska lära 

sig redan färdiga lösning som vuxna har de rätta svaren till. Barn lär i en tillrättalagd 

undervisningsprocess där barnen saknar möjlighet att påverka (Jerlang 2006). Till skillnad 

från ett socialinteraktionistiskt perspektiv som utgår från att barn är självständiga individer 

som också själva bidrar till sin läs- och skrivutveckling (Liberg, 2006). 

 



26 

 

5.2 Vad menar respondenten påverkar en lyckad läsundervisning? 

Respondenten berättar om vikten av struktur och ordning, samt att vara petig med 

bokstävernas former och hur bokstäverna ser ut. Likt det individualpsykologiska perspektivet 

som fokuserar på grammatik och teknik (Liberg, 2006) samt mängden av träning och 

upprepning (Lundberg, 1987).  Till skillnad från det socialinteraktionistiska perspektivet som 

ser läs- och skrivlärandet i ett helhetsperspektiv (Liberg, 2006). 

Ytterligare en faktor som påverkar en lyckad läsundervisning menar respondenten handlar om 

att eleverna vill. Motivationen och lärarens uppmuntran är viktiga byggstenar menar läraren. 

Läraren anser att om eleverna upplever känslan av att de tror att de kan, så påverkar det 

eleverna till att tro på sig själva vilket i sig skapar motivation. Läraren påpekar att när 

eleverna tror att de kan, skapas också känslan av att det är roligt. I likhet med ett 

kognitivismen som anser att lärande sker i meningsfulla aktiviteter. Där lärandet pågår när 

barnet är aktivt intresserad och upptagen med sin uppgift (Jerlang, 2006). Vilket även 

socialinteraktionistiska perspektivet påpekar, det vill säga vikten av meningsfulla 

sammanhang (Bjar & Liberg, 2003) men även vikten av elevens motivation, engagemang och 

intresse av att läsa och skriva (Liberg, 2006). 

Under intervjun framkom det att respondenten anser det är viktigt att varje elevs utveckling 

sker på rätt nivå, inte för låg och inte för hög. Respondenten anser att denne ska ställa rätt 

anpassade frågor och erbjuda rätt anpassat material som passar till elevens nivå. Läraren 

påpekar att det är viktigt att läraren finns där och erbjuder ”rätt kunskap” eftersom det ser 

olika ut för olika elever, olika grupper och olika lärare. I enlighet med det sociokulturella 

perspektivet vilket innefattar Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Varje 

individ har en utvecklingszon inom vilket lärande är möjligt. Utvecklingszonen behandlar vad 

barnet kan göra på egen hand samt vad denne behöver lära sig av annan (Gibbons, 2006). 

När läraren beskriver sin syn på barns lärande anser denne att barns lärande sker i interaktion 

mer varandra från barn till barn, barn till vuxen och vuxen till barn. I likhet med det 

sociokulturella perspektivet som påpekar att det är genom kommunikation och interaktion 

som de sociokulturella resurserna skapas och förs vidare (Säljö, 2000) vilket även 

socialinteraktionistiskt perspektiv nämner. Barn erövrar språket genom interaktion i sitt 

sociala samspel och att speciell hänsyn ska tas till vuxenvärldens språkande till barnen samt 

språkande från barn till barn (Liberg, 2006). 
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Respondenten pratar under intervjun om miljön, att klassrummet bör ses som en offentlig 

miljö där eleverna påverkas mer än vad många tror. Det sociokulturella perspektivet grundar 

sig på ett konstruktivistiskt synsätt på lärande, att kunskap bevaras och förändras i samspel 

mellan människor, redskap och miljöer (Säljö, 2000). 

Läraren menar att man kan möblera så det inbjuder till interaktion. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet lär människor genom interaktion med andra människor och eftersom 

interaktionen med andra människor aldrig slutar, tar lärandet aldrig slut utan, kunskapen bara 

förändras och förfinas (Säljö, 2000). Även det socialinteraktionistiska perspektivet och 

uppmuntrar till interaktion där barn lär sig tala och lyssna i gemensamma sammanhang 

(Liberg & Björk, 2006).  

Läraren menar också att man kan möblera så elevernas uppmärksamhet riktas till läraren. 

Något som överensstämmer med det individualpsykologiska perspektivet där elevernas 

inlärning förespråkas av en lärarstyrd undervisning (Lundberg, 2008) 

5.3 Vad innebär det, utifrån respondentens perspektiv att lyckas med läs- 

och skrivundervisningen? 

Respondenten säger att en lyckad läs- och skrivundervisning är när eleven själv kan tänka 

kring det den läser och att kunna sätta det i relation till något annat eller till något verkligt. En 

god läsare säger läraren är den elev som kan läsa mellan raderna. Det vill säga en elev som 

förstår texten, kan tänka själv runt texten och dra slutsatser kring texten. Något som också 

Liberg (1990), förespråkare för det socialinteraktionistiska perspektivet skriver i sin 

avhandling när hon talar om språklig medvetenhet, förståelsen och förmågan att läsa mellan 

raderna.  

5.4 Resultatdiskussion 

Det socialinteraktionistiska perspektivet är det övervägande perspektiv som används i studien. 

Ett läs- och skrivlärande som framförallt bygger på interaktion och kommunikation är en av 

framgångsfaktorerna. En annan framgångsfaktor handlar om att eleven ska få ett 

helhetsperspektiv där denne upplever delaktighet samt meningsfullhet i sitt lärande. 

Klassrumsmiljön eller möbleringen är även en viktig faktor för att skapa förutsättningar för att 

interaktionen och kommunikationen ska fungera. Ett klassrum möblerat i grupper där eleverna 

sitter så de ser varandra inbjuder till interaktion och kommunikation. Individuell utveckling är 

ytterligare en framgångsfaktor som innebär att varje elevs utveckling sker på dennes nivå, inte 
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för hög eller för låg. I studien framkom även att inslag av det individualpsykologiska 

perspektivet används när eleverna ska lära sig bokstävernas former och uttal. Detta sker med 

en systematiskt lärarstyrd undervisning. 

5.5 Metoddiskussion 

I början av uppsatsen var vi två uppsatsskrivare vilket under arbetets gång kan ha påverkat 

studien eftersom två individer ser och uppmärksammar olika fenomen utifrån våra olika 

förutsättningar och slutförandet av uppsatsen har skett med endast en individ vilket kan ha 

bidragit till att visst material till studien påverkats.  

För att stärka trovärdigheten i studien har respondenten haft möjlighet att förtydliga samt 

bekräfta våra anteckningar från den första intervjun då bandspelaren inte fungerade. För att 

säkerställa reliabiliteten har studien en utförligt skriven metod vilket underlättar för andra 

forskare att replikera studien (Bryman, 2001). 

Efter observationstillfällena upplevdes en svårighet att anteckna och formulera det som 

observerades eftersom inget anteckningsmaterial användes. Detta för att skapa mindre 

uppmärksamhet samt att observationen skulle bli så verklighetstrogen som möjligt. 

5.6 Slutdiskussion 

Jag anser att den teoretiska bakgrund jag använt mig av har försett mig med nödvändiga 

bakgrundsfakta för att kunna dra mina slutsatser och uppfylla mitt syfte. Jag valde att utföra 

två kvalitativa intervjuer med läraren. Under båda intervjutillfällena uppfattade jag henne som 

öppen, tillmötesgående och energisk. Hon svarade med uttömmande svar och hade inga 

problem att prata trots bandspelaren och andra störande moment, bl.a. elever som sprang in i 

klassrummet och kollegor som ville diskutera något med henne.  

En svaghet kan vara att jag endast undersökt en lärare, avsikten var enbart att finna exempel 

på möjliga framgångsfaktorer och inte finna ett genomsnittligt eller optimalt framgångsmått. 

Oavsett om jag har en eller tio lärare utgör inte det en grund att värdera yrkeskåren som 

helhet. Det kvalitativa perspektivets styrka är djupet i resultatet. På bekostnad av bredd. 

Jag har så här i slutet av studien ändå insett att med fler respondenter hade eventuellt studien 

blivit mer intressant, detta för att jag då kunnat jämföra resultaten.  

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit mycket lärorikt att göra studien. Jag tror i min 

kommande roll som lärare att jag kommer att använda mig av det socialinteraktionistiska 
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perspektivet men ta det jag upplever som bra undervisningssätt utifrån de olika perspektiven. 

Kanske är det en blandning av de olika perspektiv som är det ultimata och för vidare 

forskning vore det intressant huruvida dessa perspektiv når fram till målen för elevernas 

utveckling.  Detta kunde vidare ytterligare utveckla dagens lärarutbildning vilket skulle höja 

undervisningsnivån ytterligare. Framgångsrik undervisning finns överallt och genom att 

forska och ta del av tidigare beprövade erfarenheter skapar vi ytterligare möjligheter till 

framgångsrik utbildning 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Intervju i samband med C-uppsats 

 

Vi väljer att använda oss av intervjuer i vår uppsats för att med en kvalitativ ansats undersöka 

vad som gör att läraren lyckas med sin läs- och skrivundervisning för barn i de yngre 

skolåren.  

 

Medverkan är frivillig och den tillfrågade har rätt till att avbryta sitt medverkande under 

tidens gång. Utifrån de etiska principerna har vi valt att inte namnge eller ge annan 

information som kan utvisa vem den tillfrågade läraren är eller var undersökningen är gjord. 

All insamlad materia vi får ut av intervjuerna med läraren kommer hanteras endast för vårt 

forskningssyfte och kommer inte delges någon annan och kommer att förstöras efter godkänd 

opponering. 

 

Örebro den 6 november 2008 

Linda Malm & Sara Selling 
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Bilaga 2 , Intervju nr 1 

 

Presentation, lapp och bandspelare 

 

Lärarens bakgrund 
Hur länge har du jobbat som lärare? 

Inom vilka årskurser? 

Vilken utbildning har du? 

Vilka ämnen? 

Hur många förstaklassare har du varit lärare till? 

 

Elevernas förutsättningar 
Hur ser skolans upptagningsområdet ut? 

Hur ser hemförhållandena ut för de elever från detta upptagningsområden? 

Hur ser föräldrarnas utbildning ut? 

Vad har barnen i bagaget när de kommer till skolan? 

 

Lärarens pedagogiska grundsyn och det sociokulturella perspektivet 
Hur skulle din läs- och skrivundervisning se ut om alla förutsättningar fanns? 

Skiljer sig din nuvarande undervisning mot den, I så fall hur? 

Hur ser du på barns lärande? 

Finns det miljöer eller situationer som är mer eller mindre lämpliga för lärande? 

Vad har samhället för roll i barns lärande? 

Prioriterar läroplanen läs- och skriv på det sätt du vill utföra din undervisning på? 

Läs- och skrivteoretiska frågor 
Hur lär sig barn läsa och skriva? 

Vad är lärarens roll? 

Vad är elevens roll? 

Vad är föräldrarnas roll? 

Hur uppfattar du elevernas inställning till att jobba med läs- och skriv? 

Vilka resultat visar eleverna? 

Har du upplevt några mindre bra sätt att arbeta med läs- och skriv? 

 

Materialet 
Vad använder du för material i din läs- och skriv… 

Varför valde du att använda just det materialet? 

Vad förväntas barnen lära sig utifrån materialet? 

Tycker du att materialet tillgodoser elevernas behov? 

Hur är materialet uppbyggt? 

Kan du se någon skillnad på de elever som använt sig av materialet som 

läsinlärningsmetod och de som inte har gjort det? 

Om ja, vad är skillnaden? 
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Bilaga 3, Intervju nr 2 

Kompletterande frågor utifrån förra intervjun 
Du nämnde vid förra intervjun om planeringstimmar som ni använder till undervisning, kan 

du berätta lite mer om hur ni lagt upp det? 

Hur många timmar tar ni i veckan av er planeringstid? 

Hur använder ni sedan timmarna i klassrummet? 

Resultaten gentemot Södra skolan som du nämnde om vid förra intervjun, kan du förklara 

dem igen? 

Vad heter testet? 

Lus, används det som test i er skola? 

Du nämnde under förra intervjun om en lärare som har ”det”, kan du berätta vad du menar 

med ”det”? 

… att BUP hade varit hos er och talat om att det var rörigt i klassrummet, kan du 

vidareutveckla det? 

…. Det var lättare att lära den här klassen att läsa mot din gamla klass, kan du berätta mer? 

 

Lärarens pedagogiska grundsyn och det sociokulturella perspektivet 
Hur skulle din läs- och skrivundervisning se ut om alla förutsättningar fanns? 

Hur ser du på barns lärande? 

Hur tillägnar sig barn kunskap? 

Finns det miljöer som är mer eller mindre lämpliga för lärande? 

Vad har samhället för roll i barns lärande? 

 

Läs- och skrivteoretiska frågor 
Hur lär sig barn läsa och skriva? 

Hur uppfattar du elevernas inställning till att jobba med läs- och skriv? 

Vilka resultat visar eleverna? 

Har du upplevt några mindre bra sätt att arbeta med läs- och skriv? 

Hur definierar du goda läs- och skrivkunskaper? 

Vad är viktig kunskap? 

Vilken kunskap tas med i de nya omdömena? 

Vem definierar vilken kunskap som ska tas med? 

 

Kiwimaterialet 
Hur är kiwi uppbyggt? 

Vad händer efter de 12 stegen? 

Hur ser kapitelböckerna ut? 

När tar kiwimaterialet slut? 

Hur går du vidare med barnens läs- och skrivmaterial i år 2 och 3? 

Vad förväntas barnen lära sig utifrån kiwi? 

Tycker du att kiwi tillgodoser elevernas behov? 

Du har själv varit med och utvecklat skrivkort, varför valde du att göra det? 

Du nämnde om ett trollspö, tillhör det materialet eller är det en skapad illusion? 

Kan du se någon skillnad på de elever som använt sig av materialet som 

läsinlärningsmetod och de som inte har gjort det? 
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Bilaga 4, Observationsschema 

 

Att tänka på under observationerna 

Hur lägger läraren upp sin läs och skrivundervisning? 

Hur ser kommunikationen ut i arbetet med läs och skriv? 

Vad arbetar läraren med i sin läs- och skrivundervisning? 

Elevernas engagemang? 

Övriga intryck? 

 

 

Efter observationerna 

Gå igenom stödanteckningarna och för ner observationerna till fullständiga anteckningar. 

 

 


